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Utvalg:  Kommunestyret  

Møtested:  Rådhussalen, Rådhuset  

Møteinnkalling  

Dato:  20.02.2018  

Tidspunkt: 10:00  

  

  

  

Medlemmer:   

 

Kristina Hansen  LEDER  AP  

Kjell Valter Sivertsen  NESTL  AP  

Geir Stian Høyen  MEDL  AP  

Ottar Hansen  MEDL  AP  

Gry Jørgensen  MEDL  AP  

Werner Hansen  MEDL  AP  

Hilde Fagerhaug  MEDL  AP  

Roger Hansen  MEDL  AP  

Annaton Granaas  MEDL  AP  

Chris-Thomas Jørgensen  MEDL  AP  

Jan Olsen  MEDL  SV  

Torger Samuelsen  MEDL  SV  

Johnny Ingebrigtsen  MEDL  SV  

Renate K. Olsen  MEDL  H  

Lars Helge Jensen  MEDL  H  

Idar Jensen  MEDL  H  

Tarald Nikolaisen  MEDL  H  

Hugo Salamonsen  MEDL  V  

Tor Mikkola  

  

MEDL  V  

Forfall meldes snarest på tlf. 78 47 65 00.  

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.  
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 Arkiv:  U63  

 Arkivsaksnr:  2018/51-3  

Saksbehandler:  Randi Jørgensen.  

  

  

  

Saksframlegg  

  

Utvalg  Utvalgssak  Møtedato  

Helse-og sosialstyret  2/18  12.02.2018  

Kommunestyret  2/18  20.02.2018  

  

Skjenkebevilling - Skarsvåg Event & Turistsenter Jonathan Richard Dillon  

Rådmannens innstilling  

Skarsvåg Event & Turistsenter Jonathan Richard Dillon med Elisabeth Jensen som 

bevillingshaver gis følgende tillegg til sin eksisterende bevilling:  

  

Kafe / restaurant: gr.3 i tidsrommet fra kl. 13:00 til 02:00  

Uteservering på avgrenset området: gr. 3 i tidsrommet fra kl.13:00 til 02:00.  

  

Skjenkestyrer Elisabeth Jensen.  

Skarvåg Event & Turistsenter Jonathan Richard Dillon unntas fra kravet om stedfortreder 

jf. Alkohollovens §1-7C  

  

  

Helse-og sosialstyrets behandling av sak 2/2018 i møte den 12.02.2018:   

Behandling  

  

   

Rådmannens innstilling:  

Skarsvåg Event & Turistsenter Jonathan Richard Dillon med Elisabeth Jensen som 

bevillingshaver gis følgende tillegg til sin eksisterende bevilling:  

   

Kafe / restaurant: gr.3 i tidsrommet fra kl. 13:00 til 02:00  

Uteservering på avgrenset området: gr. 3 i tidsrommet fra kl.13:00 til 02:00.  
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Skjenkestyrer Elisabeth Jensen.  

Skarvåg Event & Turistsenter Jonathan Richard Dillon unntas fra kravet om stedfortreder 

jf. Alkohollovens §1-7C  

   

  

Vedtak  

Skarsvåg Event & Turistsenter Jonathan Richard Dillon med Elisabeth Jensen som 

bevillingshaver gis følgende tillegg til sin eksisterende bevilling:  

   

Kafe / restaurant: gr.3 i tidsrommet fra kl. 13:00 til 02:00  

Uteservering på avgrenset området: gr. 3 i tidsrommet fra kl.13:00 til 02:00.  

   

Skjenkestyrer Elisabeth Jensen.  

Skarvåg Event & Turistsenter Jonathan Richard Dillon unntas fra kravet om stedfortreder 

jf. Alkohollovens §1-7C  

   

  

Saksopplysninger  

Skarsvåg Event & Turistsenter Jonathan Richard Dillon har i dag skjenkebevilling       gr. 

1 og gr. 2.   

De søker om å utvide sin skjenkebevilling til også å gjelde gr.3.  

  

Vurdering  

Skarsvåg Event & Turistsenter Jonathan Richard Dillon med Elisabeth Jensen som 

bevillingshaver søker om følgende tillegg til sin eksisterende bevilling:  

  

Kafe / restaurant: gr.3 i tidsrommet fra kl. 13:00 til 02:00  

Uteservering på avgrenset området: gr.3 i tidsrommet fra kl.13:00 til 02:00.  

  

Skjenkestyrer Elisabeth Jensen.  

Skarvåg Event & Turistsenter Jonathan Richard Dillon søkrt om unntak fra kravet om 

stedfortreder jf. Alkohollovens §1-7C  

   
  

 Randi Jørgensen  
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Saksframlegg  

  

 Utvalg                                                                           Utvalgssak Møtedato  

 Kommunestyret  3/18  20.02.2018  

  

Suppleringsvalg - Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne (RFF)  

Rådmannens innstilling  

Kommunestyret i Nordkapp velger ergoterapeut Vårin E Olsen som nytt medlem og 

fagperson i RFF  

  

  

Saksopplysninger  

Annette Eidesen (ergoterapeut) er valgt som fagperson i Rådet for mennesker med 

nedsatt funksjonsevne. Hun er nå flyttet fra kommunen, og det må velges en ny 

representant. Nytilsatte ergoterapeut Vårin E Olsen, er positiv til å overta vervet.    

Vurdering  

Kommunene og fylkeskommunene skal sørge for at mennesker med nedsatt 

funksjonsevne blir sikret åpen og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er 

særlig viktig for gruppen. Dette gjelder blant annet tilkomst, arbeid mot diskriminering på 

grunnlag av nedsatt funksjonsevne.  

  

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal være et samhandlings- og 

rådgivende organ for kommunen i saker som angår funksjonshemmede. Medvirkningen 

skal i hovedsak skje gjennom rådgiving og uttalelser, og skal etter loven være åpen, 

bred og tilgjengelig.  

  

Jfr. Lov om råd for menneske med nedsett funksjonsevne§6:  

  
«Kommunestyra vedtek mandat for og samansetjing av råda. Reglane om forholdstalsval i §§ 36 og 37 i 
kommunelova gjeld ikkje ved val av råd for menneske med nedsett funksjonsevne. Leiaren og nestleiaren 
for rådet blir oppnemnde av kommunestyret. Tilsvarande gjeld for eventuelle andre 
representasjonsordningar. Oppnemninga av medlemmer skal gjelde for valperioden. Ved oppnemning av 
representantar for menneske med nedsett funksjonsevne i kommunen skal organisasjonane deira ha 
forslagsrett.»  

  

 

 

 

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne består av følgende medlemmer:  

                

• Gunnar Pettersen, leder  
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• Knut Lauritsen  

• Brith Tove Vassbotn  Jon- Hilmar Hansen  Vararepresentant:  

• Anita Jensen  

• Målfrid Gudim  
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 Nordkapp kommune   Randi Jørgensen  

  

  

  

Saksframlegg  

  

Utvalg                                                                           Utvalgssak Møtedato  

Kommunestyret  4/18  20.02.2018  

  

Suppleringsvalg til Eldrerådet  

Rådmannens innstilling  

Som nytt med medlem i Eldrerådet velges_____________________  

  

  

Saksopplysninger  

Eldrerådet leder Gunvor Einvik er avgått med døden, og det må velges nytt medlem til 

eldrerådet.  

Kommunale og fylkeskommunale eldreråd har vært lovpålagt siden 1992.jfr. Lov om    

kommunale og fylkeskommunale eldreråd. Loven er en særlov, og bestemmelsene i §§1 

og 5 i eldrerådsloven gjør det til en plikt for kommunene å opprette eldreråd. Eldrerådet 

er dermed en del av det kommunale styringssystem.  

  

Eldrerådet skal sikre elders syn på sakene i følge lovens §2 skal alderspensjonister 

være i flertall. Det er imidlertid ikke satt noe bestemt aldersgrense.  

  

Kommuneloven §38 bokstavn nr.3 forutsetter at begge kjønn skal være representert. 

Pensjonistforeninger har etter lovtekst rett til å komme med forslag til medlemmer og 

varamedlemmer i rådet.  

  

Nordkapp Pensjonistforening, og Fagforbundets Pensjonistutvalget har begge foreslått 

Margaret Nordhus som nytt medlem av   
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Eldrerådet består av følgende medlemmer:  

  

• Oluf Hugo Riise nestleder  

• Betty Hermine Isaksen  

• Odin johansen  

• Werner Hansen (kommunestyrets rep.)  

  

Varamedlemer:  

• Stål Abrahamsen  

• Wenche P Andersen   
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 Nordkapp kommune   Børge Grønlund  

  

  

  

Saksframlegg  

  

 Utvalg                                                                           Utvalgssak Møtedato  

 Formannskapet  8/18  13.02.2018  

 Kommunestyret  5/18  20.02.2018  

  

Retaksering av kommunens eiendomsskatteobjekter og utskriving av 

eiendomsskatt basert på nye takster fom 2018  

  

Rådmannens innstilling  

1. Eiendomsskatt for 2018 skrives ut for alle eiendommer i hele kommunen basert 

på nye fastsatte takster av Eiendomsskattenemnda datert 8. januar 2018.  

Alminnelig skattesats settes til 7 promille med følgende differensierte satser - 

 Boliger og fritidseiendommer skattlegges med en sats på 2 promille (jf. 

esktl. § 12 a).  

2. I samsvar med Eiendomsskatteloven § 11fastsettes et bunnfradrag for boliger og 

fritidseiendommer på kr 150 000 som trekkes fra takst før skatt beregnes.  

3. Det gjøres fritak for eiendomsskatt etter Eiendomsskatteloven § 7 bokstav a for 

eiendommer tilhørende frivillige lag og foreninger slik det fremkommer av eget 

vedlegg.  

4. Det gjøres fritak for eiendomsskatt etter Eiendomsskatteloven § 7 bokstav b for 

bygning som har historisk verdi. Fritaket innvilges etter særskilt søknad som 

sendes eiendomsskattekontoret.  

5. Det gjøres fritak for eiendomsskatt etter Eiendomsskatteloven § 7 bokstav c for 

nyoppførte boligeiendommer i 3 år. Fritaket gjelder for det året boligen er ferdig 

og de to påfølgende årene.  

6. Eiendomsskatten skrives ut i 3 terminer med forfall hhv 20. april, 20. juni og 20.  

august.  

7. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benyttes tidligere vedtatte 

eiendomsskattevedtekter.  
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Formannskapets behandling av sak 8/2018 i møte den 13.02.2018:   

Behandling  

  

Rådmannens innstilling  

1. Eiendomsskatt for 2018 skrives ut for alle eiendommer i hele kommunen basert på 

nye fastsatte takster av Eiendomsskattenemnda datert 8. januar 2018. Alminnelig 

skattesats settes til 7 promille med følgende differensierte satser  

* Boliger og fritidseiendommer skattlegges med en sats på 2 promille (jf. esktl. § 12 a).  

2. I samsvar med Eiendomsskatteloven § 11fastsettes et bunnfradrag for boliger og 

fritidseiendommer på kr 150 000 som trekkes fra takst før skatt beregnes.  

3. Det gjøres fritak for eiendomsskatt etter Eiendomsskatteloven § 7 bokstav a for 

eiendommer tilhørende frivillige lag og foreninger slik det fremkommer av eget vedlegg.  

4. Det gjøres fritak for eiendomsskatt etter Eiendomsskatteloven § 7 bokstav b for 

bygning som har historisk verdi. Fritaket innvilges etter særskilt søknad som sendes 

eiendomsskattekontoret.  

5. Det gjøres fritak for eiendomsskatt etter Eiendomsskatteloven § 7 bokstav c for 

nyoppførte boligeiendommer i 3 år. Fritaket gjelder for det året boligen er ferdig og de to 

påfølgende årene.  

6. Eiendomsskatten skrives ut i 3 terminer med forfall hhv 20. april, 20. juni og 20. 

august.  

7. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benyttes tidligere vedtatte 

eiendomsskattevedtekter.  

  

Vedtak  

1. Eiendomsskatt for 2018 skrives ut for alle eiendommer i hele kommunen basert på 

nye fastsatte takster av Eiendomsskattenemnda datert 8. januar 2018. Alminnelig 

skattesats settes til 7 promille med følgende differensierte satser  

* Boliger og fritidseiendommer skattlegges med en sats på 2 promille (jf. esktl. § 12 a).  

2. I samsvar med Eiendomsskatteloven § 11fastsettes et bunnfradrag for boliger og 

fritidseiendommer på kr 150 000 som trekkes fra takst før skatt beregnes.  

3. Det gjøres fritak for eiendomsskatt etter Eiendomsskatteloven § 7 bokstav a for 

eiendommer tilhørende frivillige lag og foreninger slik det fremkommer av eget vedlegg.  

4. Det gjøres fritak for eiendomsskatt etter Eiendomsskatteloven § 7 bokstav b for 

bygning som har historisk verdi. Fritaket innvilges etter særskilt søknad som sendes 

eiendomsskattekontoret.  

5. Det gjøres fritak for eiendomsskatt etter Eiendomsskatteloven § 7 bokstav c for 

nyoppførte boligeiendommer i 3 år. Fritaket gjelder for det året boligen er ferdig og de to 

påfølgende årene.  

6. Eiendomsskatten skrives ut i 3 terminer med forfall hhv 20. april, 20. juni og 20. 

august.  
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7. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benyttes tidligere vedtatte 

eiendomsskattevedtekter.  

Vedtatt med 5 stemmer mot 1 stemme..  

   

   

Saksopplysninger Bakgrunn  

Dagens eiendomsskatteregime er basert på opprinnelig regime fra 2001 da 

eiendomsskatt ble innført i Nordkapp kommune på all fast eiendom innenfor «byvise 

områder».  Fra og med 2007 har eiendomsskatt vært utskrevet for alle faste 

eiendommer i hele kommunen.  

  

Det er ikke foretatt senere re-takseringer av de verdiene som ble fastsatt i 2001 og 2007, 

det er kun foretatt såkalte kontormessige justeringer av opprinnelige 

eiendomsskattetakster. Første gang i 2011 med 20 % og senere i 2013 med 10 %. 

Dagens eiendomsskatteregime har dermed vært moden for en fullstendig revidering.  

  

Det ble i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet for 2014 i kommunestyret 

17.6.15, PS 37/15 vedtatt å sette av kr 2,0 millioner til arbeidet med re-taksering av alle 

faste eiendommer i kommunen. I vedtaket fra kommunestyret lå det da også en 

forutsetning om at det for å gjennomføre dette arbeidet måtte innhentes ekstern 

kompetanse, både når det gjelder oppbygging av ordningen og selve takseringen.   

  

Det lå også en forståelse av at arbeidet vil være omfattende og at det ville komme inn 

under reglene til lov om offentlig anskaffelse og anbudsutlysning. Beløpet på kr 2,0 

millioner ble ansett til å være et anslag basert på den kunnskapen man hadde omkring 

tilsvarende oppdrag. Det ble dermed tatt forbehold om størrelsen på beløpet, og at ved 

behov for økning i rammen måtte rådmannen komme tilbake til kommunestyret så snart 

dette var kjent. Arbeidet er i det aller vesentlige nå gjennomført, og prosjektet har holdt 

seg innenfor tildelt ramme på kr 2,0 mill.   

  

Arbeidet ble av ulike årsaker ikke igangsatt før i januar 2017.   

  

Arbeidet har vært organisert som et prosjekt i kommunal regi. Prosjektgruppen har 

bestått av   

1. Eiendomsskattekontoret v/  

Skatteoppkrever Sissel Løkke  

Økonomisjef / Ass. rådmann Børge Grønlund  

Matrikkelfører og oppmålingstekniker Reidar Johansen ved behov  

  

2. Skattetakstnemnd v/  

Leder Gunnar Frank Holst  

Nestleder Tove Hunnålvatn  

Medlem Arve Andersen  

  

Det løpende arbeidet har vært utført av eiendomsskattekontoret.  

Eiendomsskattenemnda har ved behov vært kalt inn for å gjøre avklaringer.  
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Rolleavklaringer  

A. Kommunestyret  

Det er kommunestyret som fatter vedtak om utskriving av eiendomsskatt, dette fremgår 

av Eiendomsskatteloven § 2. Slikt vedtak skal fattes hvert år i forbindelse med 

budsjettbehandlingen. Kommunestyrets rolle er knyttet til følgende forhold;  

1. Vedtak om utskriving av eiendomsskatt, enten for hele kommunen, deler av 

kommunen eller for utvalgte eiendommer, slik at det fremgår av 

Eiendomsskatteloven §§ 2 og 3.  

2. Skattesats i hht Eiendomsskatteloven §§ 10, 11 og 12. Den skal etter gjeldende 

regler være på minst 2 og maksimalt 7 promille av takstgrunnlaget. Kommunen kan 

ikke øke satsene mer enn 2 promille i året. Har de tre promille i år, kan de ta maks 

fem promille neste år.  

3. Bunnfradrag for boliger og fritidseiendommer i hht Eiendomsskatteloven § 11, 2. 

ledd. Bunnfradraget skal være et fast kronebeløp som trekkes fra taksten før skatten 

beregnes.  

4. Fritak for enkelte eiendommer etter Eiendomsskatteloven § 7.  

5. Antall terminer for betaling av eiendomsskatt  

6. Fastsetting av eiendomsskattevedtekter. Dagens vedtekter er sist fastsatt av 

kommunestyret i møte 6.11.2015, PS 90/15.  

  

B. Skattetakstnemnd  

Skattetakstnemnda utnevnes av kommunestyret og valgperioden følger 

kommunevalgperioden. For perioden 2015 – 2019 er følgende personer valgt inn:  

Gunnar Frank Holst – leder med personlig vara Idar Jensen  

Tove Hunnålvatn – nestleder med personlig vara Kari Lene Olsen  

Arve Andersen – medlem med personlig vara Jan Olsen  

  

Skattetakstnemnda:   

1. Har ansvaret og myndigheten til å fastsette eiendomsskattetakster for alle 

eiendommer i Nordkapp kommune. Dette fremgår av Eiendomsskattevedtektene § 1-

1, jf Eiendomsskatteloven § 8 A–3 (4).   

2. Fastsetter takseringsprinsipper og retningslinjer for gjennomføringen av takseringen, 

dette for blant annet å sikre ensartet taksering av like skatteobjekter.   

3. Engasjerer ekstern taksator som bistår nemnda i takseringsarbeidet  

  

C. Eiendomsskattekontoret  

Eiendomsskattekontoret er i Nordkapp kommune lagt til økonomiavdelingen med 

økonomisjef som leder av kontoret (fom 2018 Økonomi- og stabsavdelingen med 

assisterende rådmann som faglig ansvarlig).   

  

Eiendomsskattekontoret er tillagt det administrative ansvaret for forvaltning og 

oppfølging av kommunestyrets årlige vedtak om utskriving av eiendomsskatt, herunder 

fakturering og innfordring av eiendomsskatt. Det tilligger også kontoret å forberede og 

saksutrede for Skattetakstnemda og for klagenemnda i eiendomsskattesaker.  

  



 

13 

Arbeidet med retakseringen  

Arbeidet med re-takseringen ble formelt igangsatt 9. februar 2017 gjennom utsending av 

tilbudsforespørsler til 3 utvalgte leverandører av takseringstjenester. Fristen for 

innlevering av tilbud ble satt til 22. februar 2017. Tilbudsåpning ble gjennomført 27. 

februar 2017.  

Bakgrunnen for at begrenset anbud ble valgt var at ut fra de undersøkelser som var gjort 

i forkant av eiendomsskattekontoret var det grunn til å anta at arbeidet ville ligge under 

terskelverdiene for offentlig utlysning, som da var på kr 1,1 mill eks. mva.   

  

Etter at tilbudsfristen var ute 22. februar falt valget på Eskan AS som hadde det beste 

tilbudet totalt sett med en pris på kr 1 077 500 med opsjoner for tilleggsarbeider som 

ikke var en del av selve takseringsarbeidet. Eskan AS er den leverandøren som i Norge 

har gjennomført flest takseringer på vegne av norske kommuner. Tilbudet fra Eskan AS 

var i tillegg det lavest hva pris angår. Den 13. mars ble endelig avtale med Eskan AS 

inngått.  

  

Arbeidet med forberedelser og klargjøring av selve takseringsarbeidet ble igangsatt 

umiddelbart. Blant annet ble det fra kommunens side gjennomført et relativt omfattende 

arbeid med matrikkel hvor det blant annet ble gjort ajourføringer og opprydding. Mye av 

dette arbeidet ble gjennomført av kommunens egen matrikkelfører, men med bistand 

både fra eiendomsskattekontoret og Eskan AS.  

  

Selve takseringsarbeidet ble igangsatt i juni 2017. Som en forberedelse ble det sendt ut 

en informasjonsbrosjyre til samtlige husstander og næringseiendommer i kommunen. 

Her ble det gitt generelle opplysninger om arbeidet som skulle igangsettes, samt litt 

informasjon om metodikk for re-takseringen. Det ble også opplyst om at Nordkapp 

kommune ville bruke eksterne takstmenn til dette arbeidet og at firmaet Eskan AS var 

engasjert. Det ble også opplyst at samtlige eiendommer i kommunen ville bli besiktiget 

og at dette arbeidet ville skje i all hovedsak i perioden juli til oktober 2017. Det ble også 

gitt anledning for huseierne til å være til stede ved besiktigelsen. Tilbakemelding om 

dette ble gitt direkte til Eskan AS.  

  

Takstgrunnlag   

Kommunene bestemmer selv hvordan de setter takstgrunnlaget innenfor lovens ramme. 

Hovedregel for verdsettelse av boligeiendom er taksering i regi av kommunen, men 

kommunen kan som alternativ benytte Skatteetatens boligverdier (som ligningsverdier 

beregnes av).   

• Markedsverdi: Kommunene kan taksere boligene (og annen skattepliktig eiendom) 
en gang hvert tiende år. Eiendomsskatteloven legger til grunn at «verdien av 
eiendommen skal settes til det beløp en må gå ut fra at eiendommen etter sin 
innretning, bruksegenskap og lokalisering kan bli avhendet for under vanlige 
salgstilhøve ved fritt salg».  

• Ligningsverdi: Kommunene kan bruke Skatteetatens ligningsverdier (som brukes til 

formuesskatteberegning) som grunnlag for skatt på (kun) bolig. Ligningsverdien i 

selvangivelsen er sjablongberegnet til å være 1/4 av markedsverdien for primærbolig 

(som du selv bor i). For å finne takstgrunnlaget for eiendomsskatt ganges 

ligningsverdien med fire (og finner en tilnærmet markedsverdi). Deretter sier reglene 
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at man skal bruke 80 prosent av denne verdien som takstgrunnlag for 

eiendomsskatten på bolig.  

  

Kommunen besluttet at takseringen skulle gjennomføres i regi av kommunen. Dette med 

begrunnelse i at det er til dels dårlig kvalitet på en del av de dataene som ligger til grunn 

for Skatteetatens beregning av ligningsverdi. I tillegg ble det også lagt til grunn at det 

uansett måtte gjøres en relativt omfattende taksering av de eiendommene som ikke har 

fastsatt ligningsverdi (fritidseiendommer, næringseiendommer og verk og bruk).  

  

Med bruk av markedsverdi er det lagt til grunn et forsiktig anslag ut fra dagens 

markedssituasjon. I tillegg er det tatt hensyn til hvordan man ser for seg utviklingen 

fremover. De fastsatte eiendomsskattetakstene må derfor kunne sies å være fastsatt ut 

fra forsiktighetsprinsippet og moderat verdsetting. I denne vurderingen ligger det også at 

det er gjort kontroller og avsjekk mot omsatte eiendommer de siste 2-3 årene.  

  

Det vises i denne sammenheng også til vedlagte «Rammer og retningslinjer».  

  

Gjennomføring av takseringsarbeidet  

Selve re-takseringsarbeidet ble gjennomført i etapper med følgende hovedpunkter:  

I. Utsendelse av informasjon til eiendomsbesitterene. Denne informasjonen bestod 

av en informasjonsbrosjyre som sa litt om arbeidet som skulle settes i gang, samt 

litt om tidsramme og hvor publikum kunne henvende seg med spørsmål. Dette 

ble sendt ut i begynnelsen av juni 2017.  

II. Tilrettelegging for besiktigelse. Dette arbeidet bestod blant annet av å plassere 

alle eiendommer i ruter med tilhørende elektroniske kart og besiktigerskjemaer. I 

dette arbeidet ble egen programvare, KomTek benyttet. Denne programvaren er 

anskaffet av Nordkapp kommune og er nå implementert som en del av 

grunnlagsdataene for hver enkelt eiendom.   

III. Gjennomføring av besiktigelse. Dette ble gjennomført av Eskan AS i perioden juli 

til september/oktober. I perioder hadde de 3 medarbeidere samtidig i Nordkapp, 

slik at man kunne få gjort mest mulig i sommermånedene og da med størst mulig 

effektivitet. Det var noen utfordringer værmessig, da mye regn gav noe tekniske 

utfordringer. Det er gjort et relativt omfattende arbeid, hvor hver enkelt eiendom 

er dokumentert både med tekniske data og bilder. Alt dette ligger nå lagret i vårt 

eiendomsskatteregister i KomTek.  

IV. Etter at selve besiktigelsene var gjennomført gjenstod det et relativt omfattende 

arbeid med å matrikkelføre og ajourføre matrikkelen på grunnlag av det som var 

registrert, slik at man sikrer at takseringen bygger på riktig fakta.  

V. Etter at alle data var kvalitetssikret ble første takstforslag lagt frem for 

skattetakstnemnda, dette skjedde i dagsmøte 1.11.2017. Her var Eskan AS til 

stede og gjennomgikk hele prosessen som til da var gjennomført. Det ble også 

gjort relativt detaljerte gjennomganger av enkelttakster. På bakgrunn av innspill 

og konklusjonene fra skattetakstnemda ble det gjort justeringer av 

grunnlagsmaterialet og forberedelser til endelig fastsettelse av takster.  

VI. I møte 15.11.2017 ble endelig forslag til takster lagt frem for skattetakstnemnda. 

Her ble da både enkelttakster og hele takstforslaget gjennomgått. I og med at 

man da fortatt manglet takster på overføringsnett fra Repvåg Kraftlag SA ble det 
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besluttet at nemndas endelige vedtak av takster skulle fastsettes samlet så snart 

alle takster var klare. I tillegg gjorde nemda da avklaringer av  

a. Nemndsmedlemmenes habilitet i forhold til fastsetting av takster på egen 

eiendom og til nærstående.   

b. Endelig fastsetting av rammer og retningslinjer  

I.  Endelig fastsetting av eiendomsskattetakster for perioden 2018 –2027 ble foretatt 

av skattetakstnemnda i møte 8.1.2018  

  

Resultat av retakseringen  

Arbeidet med retakseringen avdekket relativt tidlig en tydelig profil og endring av 

takstnivået for næringseiendommer og boliger hvor nivået på takstene for 

næringseiendommer går ned mens boligeiendommer går opp.   

  

Da takseringen av boligeiendommer ble gjennomført i 2001 var prisnivået på 

boligmarkedet svært lavt i Nordkapp kommune. Dette avspeiler seg i de takstene som 

har vært stående siden takseringen ble gjennomført i 2001. På samme måte var bildet 

det motsatte for næringseiendommer. Her ble takstene ut fra daværende marked satt 

relativt høyt uten at det avstedkom vesentlige klager på takstene. Vi har imidlertid de 

senere årene sett at omsetningsverdiene for næringseiendommer har vært fallende, 

samtidig som omsetningsverdiene for boliger har vært økende.   

  

Retakseringen bekrefter dette inntrykket. Gjennomgående viser nå de nye takstene i stor 

grad lavere eiendomsskattetakst for næringseiendommer, samtidig som boligtakstene og 

fritidseiendommer viser vesentlig verdiøkning.   

Disse signalene ble også gitt av rådmannen i forbindelse med fremleggelsen av 

budsjettet for 2018. Her ble det også gitt signaler om hvilke muligheter som lå i det bildet 

som da tegnet seg.   

  

Resultatet av retakseringen og de ulike alternativene som gjorde seg gjeldene 

fremkommer i tabellene nedenfor:   

  

  

  

  

  Promillesats 

Takstsummer  Verdi av skattepliktige 
eiendommer 

7 6 5 4 3 2 

Bolig kr                                                  
1 500 430 000 

kr      

10 503 

010 

kr        

9 002 

580 

kr        

7 502 

150 

kr        

6 001 

720 

kr            

4 501 

290 

kr            

3 000 

860 

Næring kr                                                    
643 403 000 

kr        

4 503 

821 

kr        

3 860 

418 

kr        

3 217 

015 

kr        

2 573 

612 

kr            

1 930 

209 

kr            

1 286 

806 
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V&B kr                                                    
242 307 000 

kr        

1 696 

149 

kr        

1 453 

842 

kr        

1 211 

535 

kr          

969 

228 

kr               

726 921 

kr               

484 614 

Totalsum kr                                                 
2 386 140 000 

kr      

16 702 

980 

kr      

14 316 

840 

kr      

11 930 

700 

kr       9 

544 

560 

kr            

7 158 

420 

kr            

4 772 

280 

  
1) Denne først tabellen viser totalt eiendomsskattetakst for de ulike grupper av 

eiendommer og tenkt beregnet eiendomsskatt ut fra ulike skattesatser  
  

  

Næring, V&B Promillesats 

Sum takster 7 6 5 4 3 2 

kr                                                     

885 710 000 

kr        6 

199 970 

kr        5 

314 260 

kr        4 

428 550 

kr        3 

542 840 

kr            

2 657 

130 

kr            

1 771 

420 

  
2) Tabell to viser beregnet eiendomsskatt samlet for næringseiendommer og verk og bruk 

ut fra ulike skattesatser  

  

  

   
3) Tabell tre viser beregnet eiendomsskatt samlet for bolig og fritidseiendommer ut fra ulike 

skattesatser og ulikt nivå på bunnfradrag.  

  

Resultatet av retakseringen viser at i snitt øker takstene med omlag 4-5 ganger dagens 

eiendomsskattetakst. En gjennomsnittsbolig i Honningsvåg sentrum har i dag en 

eiendomsskattetakst på omlag kr 350 000. Når det i eiendomsskatteloven legges opp til 

at eiendomsskattetaksten skal avspeile «antatt omsetningsverdi ved normalt salg» så er 

det åpenbart at dagens takster var moden for en gjennomgang. Det er imidlertid også 

Bolig Promillesats 
Bunnfradrag 7 6 5 4 3 2 

0 kr      10 443 

594 
kr        8 951 

652 
kr        7 459 

710 
kr        5 967 

768 
kr            4 475 

826 
kr            2 983 

884 
kr                                                           

100 000 
kr        8 904 

994 
kr        7 632 

852 
kr        6 360 

710 
kr        5 088 

568 
kr            3 816 

426 
kr            2 544 

284 
kr                                                           

150 000 
kr        8 135 

694 
kr        6 973 

452 
kr        5 811 

210 
kr        4 648 

968 
kr            3 486 

726 
kr            2 324 

484 
kr                                                           

200 000 
kr        7 366 

394 
kr        6 314 

052 
kr        5 261 

710 
kr        4 209 

368 
kr            3 157 

026 
kr            2 104 

684 
kr                                                           

250 000 
kr        6 646 

094 
kr        5 696 

652 
kr        4 747 

210 
kr        3 797 

768 
kr            2 848 

326 
kr            1 898 

884 
kr                                                           

300 000 
kr        5 928 

594 
kr        5 081 

652 
kr        4 234 

710 
kr        3 387 

768 
kr            2 540 

826 
kr            1 693 

884 
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åpenbart at ved en slik takstøkning og samtidig opprettholdelse av dagens skattesats 

ville skatteøkning bli uforholdsmessig stor og med stor grad av sannsynligvis også 

medføre svært stor misnøye. Det har derfor vært viktig for rådmannen å se til at man får 

en profil på innretningen som både ivaretar behovet for inntekter samtidig som det skal 

ha en profil som skaper minst mulig misnøye blant innbyggerne.   

  

Det er rådmannens anbefaling at med den profilen som re-takseringen viser vil det være 

fornuftig å gjøre differensieringer i skattesatsene. Boliger og fritidseiendommer vil få en 

markant økning i utskrevet eiendomsskatt som følge av den store verdiøkningen som 

har vært på boliger siden forrige taksering i 2001. Det må imidlertid poengteres at selv 

om eiendomsskatten relativt sett vil øke svært mye er det grunn til å poengtere at 

Nordkapp kommune fortsatt vil ha et relativt moderat nivå på eiendomsskatten. Med den 

innretningen som rådmannen foreslår vil man i størst mulig grad ta hensyn til de 

eiendomsbesitterene som får størst økning, boligeiere. Det er også et vesentlig poeng 

at også næringseiendommene med de nye takstene i det aller vesentlige vil oppleve 

enten uendret eller til dels stor nedgang i utskrevet eiendomsskatt, dette som følge av 

nedgang i eiendomsskattetakstene for mange næringseiendommer.  

I rådmannens vurdering vil det også måtte tas hensyn til det inntektsmålet som 

kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2018 har vedtatt. Her gjorde 

kommunestyret vedtak om økning i eiendomsskatteinntektene for 2018 sammenlignet 

med 2017 på kr 1 400 000. Budsjetterte eiendomsskatteinntekter for 2018 beløper seg til 

omlag kr 8,3 millioner.  

  

Ut fra det som fremkommer i tabellene ovenfor og ved hensyntakende av 

kommunestyrets inntektsmål for 2018 anbefaler også rådmannen at den generelle 

skattesatsen på 7 promille videreføres. Det anbefales videre at det gjennomføres 

differensiert skattesats for bolig og fritidseiendommer på 2 promille som er lovens 

laveste sats. Rådmannen anbefaler videre at det for 2018 vedtas et bunnfradrag for 

bolig og fritidseiendommer med kr 150 000. Både bunnfradrag og skattesats er 

størrelser som kommunestyret hvert år fatter vedtak om. Det er dermed mulig å gjøre 

noe både med bunnfradrag og skattesats i senere års budsjetter. Dog er det som nevnt 

slik at skattesatsen ikke kan settes lavere enn 2 promille per i dag og det kan heller 

ikke gjøres årlige økninger med mer enn 2 promille. (Fra 2019 blir det imidlertid 

endring; Laveste sats blir 1 promille, generell økning kan skje med maks 1 promille.). 

Det er viktig å ha med seg at bunnfradraget beregnes og fastsettes pr boenhet. Det vil 

si at boliger med flere boenheter får tilsvarende antall bunnfradrag (bolig med 3 

boenheter får 3 bunnfradrag  a kr 150 000). Det er registrerte opplysninger i 

matrikkelen som regulerer dette.  

  

Ved en slik innretning av eiendomsskatten for 2018 bør hver enkelt boligeier/husstand 

oppleve at det fortsatt vil være innenfor akseptabelt nivå, selv om årlig utskrevet 

eiendomsskatt for de fleste vil vise en økning mellom 40 – 80 %. I 2018 vil en 

gjennomsnittsbolig betale omlag  kr 3 500 i eiendomsskatt. Ut fra det vi kjenner til er 

dette et moderat nivå.   

  

Ved at det legges til grunn en slik profil vil det etter rådmannens vurdering også legges 

opp til en sosial profil gjennom å begrense skattetrykket på bolig og fritidseiendommer 

og derigjennom også den totale belastningen for Nordkapp kommunes husholdninger. 
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Det har vært viktig å da også se til den totale belastningen av kommunale skatter og 

avgifter og da med henblikk på at dette ikke skal oppleves som alt for belastende for den 

enkelte familie/husholdning. Samtidig må rådmannen se til at kommunestyrets 

budsjettvedtak imøtekommes og at kommunen er i stand til å levere de tjenester den er 

satt til. Det forslaget som her legges frem mener rådmannen imøtekommer både 

kommunestyrets vedtak og innbyggernes behov på en god måte.  

  

Oppsummert vil rådmannens forslag til innretning av eiendomsskatten for 2018 basert 

på de nye takstene se slik ut:  

  

  

Type Eiendom  Samlet  

eiendomsskattetakst  

Samlet 

eiendomsskatt  

Næringseiendommer og verk og 

bruk   

Kr     888 710 000  Kr  6 199 970  

Bolig og fritidseiendommer  Kr  1 162 242 000  Kr  2 324 484  

Sum   Kr 2 050 952 000  Kr 8 524 454  

Budsjett for 2018    Kr 8 321 483  

Buffer 1)    Kr    202 971  

  
1) Buffer som her ligger inne anses som nødvendig av hensyn til klagebehandling og foreslått fritak for nye 

boliger. Det antas at denne bufferen i det aller vesentlige vil forsvinne.  

  

Som tidligere illustrert i budsjettdokumentet for 2018 vil samlet belastning av kommunale 

skatter og avgifter for husholdningene for 2018 kunne bli omlag slik det fremkommer i 

tabellen under:  

  

 Normalgebyr inkl. mva - uten ekstra avgift vann  

2017 2018 Endring 2017 - 

2018 
%-vis endring Ekstra avgift 10 

% 
Sum 2018 inkl. 

mva 

Vann kr            4 

354 
kr              5 

034 
kr                            

680 
15,6 % kr                        

503 
kr                        5 

537 

Avløp kr            4 

017 
kr              4 

675 
kr                            

658 
16,4 % kr                             

- 
kr                        4 

675 

Reonovasjon kr            5 

594 
kr              5 

204 
kr                          -

390 
-7,0 % kr                             

- 
kr                        5 

204 

Feiing kr                

453 
kr                 

530 
kr                              

77 
17,0 % kr                             

- 
kr                            

530 

Sum 14 418 15 443 1 025 7,1 % kr                        

503 
kr                      15 

946 

Ekstra påslag vann kr                

827 
 

Sum 2017 kr          15 

245 

Eiendomsskatt kr             2 000  kr                         3 500 
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Er basert på en gjennomsnittlig husholding     

Totale skatter og 

gebyrer 
kr           17 

245 
 kr                       19 

446 

Økning 2017 - 2018 - gjennomsitts husholdning kr                        2 

201 
12,8 % 

  

Tabellen illustrerer at det vil være viktig å innrette eiendomsskatten på en slik måte at 

denne sammen med de øvrige kommunale avgiftene blir innenfor en nivå som oppleves 

som akseptabelt, samtidig som det bidrar til å nå de målene som er satt i budsjettet. Det 

er rådmannens oppfatning at skissert profil vil bidra til dette.  

  

Konklusjon og anbefaling  

Med bakgrunn i det som fremkommer i utredningen over anbefaler rådmannen at 

innretningen av eiendomsskatten for 2018 baserer seg på følgende prinsipper og satser:  

  

1. Eiendomsskatt for 2018 skrives ut for alle eiendommer i hele kommunen basert 

på nye fastsatte takster av Eiendomsskattenemda datert 8. januar 2018. 

Alminnelig skattesats sette til 7 promille med følgende differensierte satser - 

Boliger og fritidseiendommer skattlegges med en sats på 2 promille (jf. esktl. § 12 

a).  

2. I samsvar med Eiendomsskatteloven § 11fastsettes et bunnfradrag for boliger og 

fritidseiendommer på kr 150 000 som trekkes fra takst før skatt beregnes.  

3. Det gjøres fritak for eiendomsskatt etter Eiendomsskatteloven § 7 bokstav a for 

eiendommer tilhørende frivillige lag og foreninger slik det fremkommer av eget 

vedlegg.  

4. Det gjøres fritak for eiendomsskatt etter Eiendomsskatteloven § 7 bokstav b for 

bygning som har historisk verdi. Fritaket innvilges etter særskilt søknad som 

sendes eiendomsskattekontoret.  

5. Det gjøres fritak for eiendomsskatt etter Eiendomsskatteloven § 7 bokstav c for 

nyoppførte boligeiendommer i 3 år. Fritaket gjelder for det året boligen er ferdig 

og de to påfølgende årene.  

6. Eiendomsskatten skrives ut i 3 terminer med forfall hhv 20. april, 20. juni og 20.  

august.  

7. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benyttes tidligere vedtatte 

eiendomsskattevedtekter.  

   

  

Vedlegg  

1 2018 02 20 Fritaksliste Esktl § 7  

2 2017 11 15 Rammer og retningslinjer for taksering i medhold av lov om 

eiendomsskatt.  

   

Dokumenter i saken:  

  

• Eiendomsskatteloven  

• Nordkapp kommunes eiendomsskattevedtekter  
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UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT FOR 2018 - NORDKAPP KOMMUNE 

EIENDOMMER FRITATT FOR EIENDOMSSKATT I SAMSVAR MED EIENDOMSSKATTELOVEN § 7 
Type Gnr Bnr Fnr Takst Hjemmel for fritak 
Næring 8 198 0 kr                 172 

000 
§ 7 a - Lag/Foreninger/Stiftelser/Institusjoner 

Næring 9 11 0 kr              2 740 

000 
§ 7 a - Lag/Foreninger/Stiftelser/Institusjoner 

Blanda bruk - næring 7 186 0 kr            16 833 

000 
§ 7 a - Lag/Foreninger/Stiftelser/Institusjoner 

Fritid 10 1 15 kr                 141 

000 
§ 7 a - Lag/Foreninger/Stiftelser/Institusjoner 

Næring 3 80 0 kr                 629 

000 
§ 7 a - Lag/Foreninger/Stiftelser/Institusjoner 

Næring 8 137 0 kr                 127 

000 
§ 7 a - Lag/Foreninger/Stiftelser/Institusjoner 

Næring 9 1 58 kr                 529 

000 
§ 7 a - Lag/Foreninger/Stiftelser/Institusjoner 

Næring 9 1 259 kr                 162 

000 
§ 7 a - Lag/Foreninger/Stiftelser/Institusjoner 

Næring 6 107 0 kr              2 185 

000 
§ 7 a - Lag/Foreninger/Stiftelser/Institusjoner 

Næring 6 1 42 kr                 950 

000 
§ 7 a - Lag/Foreninger/Stiftelser/Institusjoner 

Næring 6 1 75 kr                   36 

000 
§ 7 a - Lag/Foreninger/Stiftelser/Institusjoner 

Næring 9 1 108 kr                   88 

000 
§ 7 a - Lag/Foreninger/Stiftelser/Institusjoner 

Næring 9 1 62 kr                 197 

000 
§ 7 a - Lag/Foreninger/Stiftelser/Institusjoner 

Næring 17 2 8 kr                 345 

000 
§ 7 a - Lag/Foreninger/Stiftelser/Institusjoner 

Bolig 6 1 56 kr              1 917 

000 
§ 7 c - Nye boligbygg i 3 år 

Bolig 7 291 0 kr              2 024 

000 
§ 7 c - Nye boligbygg i 3 år 

Bolig 7 413 0 kr              3 128 

000 
§ 7 c - Nye boligbygg i 3 år 

Bolig 15 3 0 kr              1 419 

000 
§ 7 c - Nye boligbygg i 3 år 

Vedtatt av kommunestyret 20. februar 2018 

Raymond Robertsen 

 rådmann   
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 Nordkapp kommune  Arkiv:    

 Arkivsaksnr:  2018/104-1  

Saksbehandler:  Reidar Johansen  

  

  

  

Saksframlegg  

  

Utvalg  Utvalgssak  Møtedato  

Formannskapet  7/18  13.02.2018  

Kommunestyret  6/18  20.02.2018  

  

Regulering av pris for kjøp av festet kommunal tomt og 

tilleggsareal  

Rådmannens innstilling.  

Nordkapp kommune vedtar å øke prisen for innløsning og tilleggsareal på kommunale 

eiendommer til kr 85kr/m2, for alle fremtidige salg av eiendommer i hele kommunen.  

    

Formannskapets behandling av sak 7/2018 i møte den 13.02.2018:   

Behandling  

  

Vedtak  

   

Nordkapp kommune vedtar å øke prisen for innløsning og tilleggsareal på kommunale 

eiendommer til kr 85kr/m2, for alle fremtidige salg av eiendommer i hele kommunen.  

  

Saksopplysninger  

Saken gjelder eiendommer der Nordkapp kommune er eier av grunn og der noen fester tomten 

(festekontrakt). Gjelder også eiendommer som ikke er bebygd og der det søkes på tilleggsareal. 

Mesteparten av eiendomsmassen i Nordkapp kommune er det Finnmarkseiendommen som er 

grunneier av. Nordkapp kommune har noen områder, det meste er bebygd med boliger.  

Opp gjennom årene har det vært en uskrevet regler at kommunen sine priser, har fulgt 

Finnmarkseiendommen sine priser.  

Det er viktig i denne saken å skille mellom prisen for innregulerte tomter som i dag er på 401 

kr/m2 og innløsning/tilleggsareal til eksisterende tomter som denne saken handler om.  
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Vurdering  

Historien før Finnmarkseiendommen var det Statskog som var grunneier. Prisen som da var 

bestemt, overtok FeFo som den nye grunneier.   

Nivået var da politisk bestemt i påvente av den rettighets kampen som var under opprettelsen av 

Finnmarksloven og FeFo.  

Nivået lå lenge på 10-30 kr/m2. Dette var svært lavt, og gjenspeilet ikke markedet.   

Honningsvåg har den senere tid opplevd at prisene på boliger har økt, noe som blant annet vises 

gjennom omsetningstallene for boliger de siste årene  

  

Spørsmålet om regulering av prisene har kommet opp av politikerne i Utvalg for Miljø og 

tekniske tjenester en rekke ganger.  

De som har tomt som de leier hos FeFo og som ønsker å innløse tomten, eller ønsker 

tilleggsareal, opplever nå at prisene har økt. Nivået ligger på ca. 70-125 kr m2.  

FeFo har tatt takst for en rekke kommunen og der er Nordkapp kommune fått ny takst. Prisen vil 

variere etter beliggenhet. Det som er avgjørende for fastsetting av pris er beliggenhet.  

  

Eksempel på priser som FeF o vil bruke er : Holmbukt     75-125 kr/m2  

                                                                     Storbukt        75-125 kr/m2  

                                                                     Honningsvåg 75-125 kr/m2  

                                                                     Nordvågen     70-100 kr/m2  

   

Det som er viktig i saksbehandlingen er tomtefesteloven. Du som fester har rett til innløsning av 

eiendommen etter 30 år og da er reglene slik at du kan velge å betale 25 ganger festeavgiften 

eller 40% av tomteverdien på innløsningstiden.  

Dersom du ønsker å innløse før det har gått 30 år, er det tomteverdien som gjelder, dvs den 

prisen som blir satt for tomten, eksempelvis det som Fefo som grunneier har kommet fram til og 

i dette tilfelle Nordkapp kommune som grunneier vedtar.  

For tilleggsareal vil det alltid være nåværende tomtepris som gjelder.  

  

Alta kommune har delt kommunen inn i soner og fastsatt prisen for hver enkel sone.  

  

FeFo sine priser er beregnet ut fra takst som er utført i Nordkapp kommune og vil således være 

riktig i markedet.  

Der feste har vært over 30 år vil §37 i tomtefesteloven gjelde som betyr at prisen vil vær 25 

gange festeavgiften eller 40% av prisen på 70 kr/m2.  

  

Dersom prinsippet med at hver enkel sak utløser en takst og vurdering av verdi, kan det i noen 

tilfeller kunne bli oppfattet som feil og urettferdig. I tillegg vil det også medføre 

uforholdsmessig mye ressursbruk  

  

  

 

  

  

Vera Iversen                      Reidar Johansen  

Teknisk Sjef                       Saksbehandler  
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 Nordkapp kommune   Simon Pind Jessen  

  

  

  

Saksframlegg  

  

 Utvalg                                                                           Utvalgssak Møtedato  

 Formannskapet  11/18  13.02.2018  

 Kommunestyret  7/18  20.02.2018  

  

Søknad om økt tilskudd til Visit Nordkapp  

Rådmannens innstilling  

Nordkapp kommune øker sitt tilskudd til Visit Nordkapp for å sikre helårlig bemannet 

turistinformasjon.   

Tilskuddet fastsettes for ett år. For år 2018 settes tilskuddet til kr 600 000,-  

  

  

Formannskapets behandling av sak 11/2018 i møte den 13.02.2018:   

Behandling  

Høyre og Arbeiderpartiet fremmet følgende endringsforslag 

Nordkapp kommune øker sitt tilskudd til Visit Nordkapp as for å sikre helårig 

bemannet turistinformasjon. Tilskuddet fastsettes fir 2018 til kr. 700.000,- 

 Kommunestyret ber administrasjon ta en ledende rolle i lag med Visit Nordkapp as, 

sentrale reiselivsaktører og eventuelt andre for å få en langsiktig og forutsigbar 

løsning slik at nordkappsamfunnet får en vertskapsfunksjon som ivaretar forventet 

vekst. Som ble satt opp mot rådmannens innstilling og enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak  

   

Nordkapp kommune øker sitt tilskudd til Visit Nordkapp as for å sikre helårig 

bemannet turistinformasjon. Tilskuddet fastsettes fir 2018 til kr. 700.000,- 

 Kommunestyret ber administrasjon ta en ledende rolle i lag med Visit Nordkapp as, 

sentrale reiselivsaktører og eventuelt andre for å få en langsiktig og forutsigbar løsning 

slik at nordkappsamfunnet får en vertskapsfunksjon som ivaretar forventet vekst 
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Bakgrunn  

Kommuner som satser på reiseliv må ta et offentlig ansvar for hvordan de håndterer 

vertskapsrollen. Kommunen kan ivareta sin vertskapsrolle gjennom et turistkontor. Et 

slik kontor kan både betjene tilreisende og bidra med informasjon til kommunens egne 

innbyggere. Reiseliv er en av verdens viktigste næringer, og det må stilles krav til dem 

som skal ha ansvar for turistkontoret. Et profesjonelt apparat må ivareta 

vertskapsrollen.  

  

I tillegg til drift av turistkontoret er det også behov for en presentasjon av området på 

Internett. En egen hjemmeside på Internett må oppfattes som et digitalt turistkontor, 

med samme krav til profesjonalitet som et fysisk turistkontor. Daglig oppdatering av 

informasjon samt bookingløsninger er viktige tema. Dette krever ressurser. Dersom 

kommunen har et eget destinasjonsselskap er det naturlig at dette selskapet har ansvar 

for områdets nettsted, eventuelt også med booking. Da bør informasjon fra 

turistkontoret presenteres på destinasjonens sider.  

  

Andre oppgaver for turistkontoret er produksjon av trykt informasjonsmateriell. 

Kommunen må ta spesielt ansvar for informasjon om ikke-kommersielle tilbud, som 

kulturtilbud, turløyper, friluftsaktiviteter o.l. Representasjon er også en oppgave et 

turistkontor kan ha ansvaret for.  

Saksopplysninger  

Nordkapp kommune signaliserte i 2009 et årlig tilskudd på minst 600 000 kroner til Visit 

Nordkapp for å ivareta en helårlig bemannet turistinformasjon og vertskapstjenester 

som oppfølging av besøk fra journalister, turoperatører m.v. Tilskuddet ble deretter 

fastsatt til 400 000 kroner i året med intensjon om øking til 600 000 kroner i året innen 

neste avtaleperiode. Den avtalen ble lagt til grunn for Visit Nordkapp sine forhandlinger 

med Rica Hotels i 2010. Senere har kommunens anstrengte økonomiske situasjon ført 

til at partene ble enige om å fastholde tilskuddet på 400 000 kroner årlig.   

  

Til og med høsten 2017 hadde Visit Nordkapp betydelige prosjektinntekter fra to 

prosjekt. Ettersom prosjektene ble avsluttet i 2017 må selskapet reorganisere driften. 

Dette gjøres gjennom justering av avtaleverket med Nordkapp Kommune og Scandic 

samt med de enkelte reiselivsaktører hvor selskapet ser seg nødt til å øke avgiftsnivå 

for sine tjenester. I den forbindelse søker Visit Nordkapp om øking av tilskuddet fra 

Nordkapp kommune til kr 700 000 årlig frem til 2020.  

  

Visit Nordkapp skriver at en øking i tilskudd vil være nødvendig for å opprettholde en 

helårlig bemannet turistinformasjon. Uten økt tilskudd vurderer selskapet at 

turistinformasjonen må stenges fra starten av september til midten av mai. Som 

konsekvens av redusert driftsperiode vil selskapet måtte nedbemanne med ett årsverk 

og kommunen selv vil måtte ivareta vertskapsfunksjoner utenfor sommersesongen.  
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Vurdering  

En god måte å ivareta vertskapsrollen på er i samhandling med næringslivet. Ved å 

samle ressurser både fra det private og det offentlige vil man få større effekt av 

innsatsen. Dette vil bidra til profesjonalitet i arbeidet og åpningstider tilpasset turistenes 

behov, inkludert helg og kveld i høysesongen.  

  

Et turistkontor er en kommunal oppgave dersom kommunen ønsker å satse på reiseliv. 

Denne oppgaven krever også en økonomisk innsats. En viktig avveiing er om 

kommunen ønsker et helårs- eller et sesongkontor. For å drive et turistkontor på en 

profesjonell måte er det viktig å ha en ansvarlig person som er ansatt på helårsbasis.   

  

Visit Nordkapps vertskapstjenester, herunder særlig helårlig bemannet 

turistinformasjon er av stor viktighet for Nordkapp kommune. Spesielt når det strategisk 

satses på utvikling av vinterturisme (Masterplanens fase 3). Rådmannen vurderer at 

kommunens tilskudd til Visit Nordkapp bør økes. Samtidig vurderer Rådmannen at det 

er mest hensiktsmessig at tilskuddet fastsattes bare for inneværende år.   

  

Rådmannen mener også at Visit Nordkapp utnytte synergier som følge av størrelsen 

som destinasjonen Nordkapp er. Nordkapp kommune forutsetter at man har god 

finansiering fra private reiselivsaktører i regionen, samt at man også har  

utviklingsprosjekter. Dette bør bidra til at behovet for bidrag fra det offentlige bør være 

moderat. Når man foreslår en økning av tilskuddet med 50 %, så er dette med 

bakgrunn i tidligere avtale, samt at tilskuddet ikke har blitt regulert på noen år.  

  

  

Vedlegg  

1 Søknad Nordkapp Kommune  

2 Visit Nordkapp AS - Aktivitetsplan 2018  
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Visit Nordkapp AS (VN)  - Aktivitetsplan  2018 
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Hovedmålsettinger for utvikling av Nordkapp som reisemål i 2018 
Implementasjon av agent booking online - salg av lokale aktører til turoperatører 
Rigge og igangsette Bærekraftprosjekt jmf målsetting i masterplan 
Sluttføring av Spor mot Nord (konsept masterplan) sluttføres 1.juni 2018 
Rigge og igangsette Alleywalk prosjektet (konsept masterplan) 
Iverksettelse av ny segmenteringsmodell for reiselivet i Nordkapp 
Forretningsplan for iverksettelse av tiltak i VN sine nye eierkommuner Lebesby, Gamvik og Porsanger 
Nye websider www.nordkapp.no - implementeres 1.kvartal 2018 
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 Nordkapp kommune  Arkiv:    

 Arkivsaksnr:  2018/81-1  

Saksbehandler:  Vera Iversen  

  

  

  

Saksframlegg  

  

Utvalg  Utvalgssak  Møtedato  

Miljø- og tekniske tjenester  3/18  25.01.2018  

Helse-og sosialstyret  1/18  12.02.2018  

Kommunestyret  8/18  20.02.2018  

  

Aviftsparkering ved Rådhuset, Nordkapp helsesenter og på Holmen  

  

  

Rådmannens innstilling  

Det innføres avgiftsparkering på alle plasser ved Rådhuset i front mot parken, og ved 

siden av rådhuset vendt mot Rådhusgaten.  

Det innføres avgiftsparkering på alle plasser i området rundt Helsesenteret og 

Vågenstuen. Det må i henhold til parkerings forskrift tilrettelegges for to plasser 

reservert for bevegelseshemmede. Det reserveres to plasser for vakthavende 

ambulansepersonell nærliggende ambulansegarasjen.   

Avgiftsparkering på Holmen utvides.  

  

  

Miljø- og tekniske tjenesters behandling av sak 3/2018 i møte den 25.01.2018:  

Behandling  

  

 

Vedtak  

Det innføres avgiftsparkering på alle plasser ved Rådhuset i front mot parken, og ved 

siden av rådhuset vendt mot Rådhusgaten.  

Det innføres avgiftsparkering på alle plasser i området rundt Helsesenteret og 

Vågenstuen. Det må i henhold til parkerings forskrift tilrettelegges for to plasser 
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reservert for bevegelseshemmede. Det reserveres to plasser for vakthavende 

ambulansepersonell nærliggende ambulansegarasjen.  

Avgiftsparkering på Holmen utvides.  

  

Helse-og sosialstyrets behandling av sak 1/2018 i møte den 12.02.2018:   

Behandling  

   

Vedtak  

Saken tas til orientering  

  

Saksopplysninger  

Parkeringsareal ved Rådhuset  

En opplever en stadig økende belastning på parkeringsplassene i området rundt 

Rådhuset. En vil være tjent med en regulering som sikrer best mulig flyt i denne slik at 

vi slipper unna eksempelvis langtidsparkering av biler og hengere. Det vil også være 

med å forenkle brøyteprosessen gjennom vinteren da en slik regulering vil gi større 

forutsigbarhet i forhold til når tid på døgnet der vil stå flest biler.   

En anser det som naturlig å regulere disse plassene med avgiftsparkering på lik linje 

med resten av sentrum da problemstillingene før innføring i utgangspunktet er like. En 

ønsker større flyt/tilgjengelighet plasser og at flere nærliggende beboere velger å la 

bilen bli stående hjemme.  

  

Avgiftsparkering ved Nordkapp helsesenteret:  

En opplever en stadig økende belastning på parkeringsplassene i gjeldende område. 

En vil være tjent med en regulering som sikrer best mulig flyt i bruken av disse slik at vi 

slipper unna eksempelvis langtidsparkering av så vel biler som hengere. En bør 

kanskje også legge til rette for x-antall gratis plasser gjeldende for brukere av 

legekontoret og ambulanse. Her kan en hente gyldig bevis i skranken som gjelder for x-

antall minutter/timer.  

  

Utvidelse av avgiftsparkering på Holmen:  

Det er i dag avgiftsparkering på Holmen på begge sider av veien. Fra Narvesen og til 

enden av Arctandria, og langs langsiden av museet mot vei. Avgiftsbelagte 

parkeringsarealer bør utvides til å gjelde også på parkeringsplassen på nedsiden mot 

hurtigrutekaien. I dag er dette et avgiftsfritt område som er disponert av havna.   

  

Grunnlag for utvidelse av avgiftsparkering:  

Havna har sendt forespørsel i kommunens parkeringsetat om å overta oppfølging av 

parkeringsareal mot hurtigrutekaien med det mål å få en mer oversiktlig og trafikksikker 

håndtering av parkeringssituasjonen. En foreslår derfor at en legger til rette for avgiftsparkering 

på lik linje med andre parkeringsareal på Holmen.  

  

En ny regulering av områder kreve skilting og oppmerking samt oppfølging av parkeringsetaten 

for håndheving. Avgiftsparkering vil spille en viktig rolle i finansieringen av dette.  



 

44 

  

Tiltak ved Rådhuset:  

- En skilter og merker området i samsvar med gjeldende lovverk om dette. I så måte 

må en gå til anskaffelse av nødvendig skilt/utstyr.  

- En oppfører betalingsautomat sentralt plassert godt synlig for alle brukere. Nordkapp 

kommune har en automat tilgjengelig på lager som kan være på plass innen kort tid. 

Oppføring av skilting og automat kan gjøres i egen regi av teknisk sektor. En trenger 

derfor kun leie inn elektrikere for nødvendig strømtilførsel. En må også ta forbehold om 

at en gjennomgang av automat fra leverandør kan bli nødvendig før oppstart dersom 

noe må oppdateres.  

  

Tiltak ved Helsesenteret:  

- En skilter og merker området i samsvar med gjeldende lovverk om dette. I så måte 

må en gå til anskaffelse av nødvendig skilt/utstyr.  

- En oppfører betalingsautomat sentralt plassert godt synlig for alle brukere. Nordkapp 

kommune kan omprioritere bruken av eksisterende parkeringsautomater i Sjøgata hvor 

en etter erfaring ser at en har en som blir veldig lite brukt og er overflødig i så måte. Der 

ligger nærliggende automat som dekker området tilstrekkelig, så en slik omprioritering 

vil ikke få negativ innvirkning for brukerne. Oppføring av skilting og automat kan gjøres i 

egen regi av teknisk sektor. En trenger derfor kun leie inn elektrikere for nødvendig 

strømtilførsel. En må også ta forbehold om at en gjennomgang av automat fra 

leverandør kan bli nødvendig før oppstart dersom noe må oppdateres.  

  

Tiltak på Holmen:  

En må anse nødvendige tiltak for en slik løsning som minimale. En må selvsagt skilte 

og merke, men der er allerede tilstrekkelig med automater i området som kan brukes 

slik de står nå. Med god skilting må en kunne benytte allerede oppsatt automat ved 

enden av museet til denne plassen.  

  

Vurdering  

  

Ved innførelse av avgifsparkering i de foreslåtte områder bør en åpne for muligheten til 

kjøp av parkeringskort for faste brukere av disse plasser. Eksempelvis arbeidere med 

bosted x-antall kilometer fra jobb lokaler.   

En innfører en tidsbegrensning på maks 8 timer for å sikre gjennomgang i bruken av 

parkeringsplasser. En vil med dette øke antall avgift plasser i kommunen med cirka 

30 plasser ved Rådhuset, ca. 15-20 plasser ved Helsesenter og ca. 15 plasser på 

Holmen. En må i henhold til parkerings forskrift tilrettelegge for to plasser reservert for 

bevegelseshemmede. En bør kanskje også legge til rette for x-antall gratis plasser 

gjeldende for brukere av legekontoret. Her kan en hente gyldig bevis i skranken som 

gjelder for x-antall minutter/timer.  

  

Konsekvens av igangsettelse av de foreslåtte tiltakene:  

Nordkapp kommune får en langt mer helhetlig parkeringssituasjon i bykjernen og ved 

sykestuen. De nevnte områdene er til stadighet oppe til diskusjon på grunn av 

manglende parkeringsareal. Vi tror en parkeringsregulering slik vi foreslår vil være til 

stor hjelp i så måte. Nærliggende beboere vil være fristet til å la bilen stå hjemme noe 

som igjen vil føre til at de mest trengende benytter seg av de eksisterende plassene. I 

tillegg vil kommunen kunne få inn midler gjennom parkeringsavgift som kan være til stor 
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nytte i videre tilrettelegging av parkering for våre innbyggere, samt til videre drift av 

parkeringsavdelingen. En vil få cirka 40-50 nye avgiftsbelagte plasser og 6 nye plasser 

for funksjonshemmede fordelt på de forskjellige parkeringsarealene.  
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 Nordkapp kommune   Mads Stian Hansen  

  

  

  

Saksframlegg  

  

 Utvalg                                                                           Utvalgssak Møtedato  

 Kommunestyret  9/18  20.02.2018  

      

  

Nordkapp Flerbrukshall - ferdigstilling av byggetrinn 4 og 5  

  

Rådmannens innstilling  

Kommunestyret bevilger inntil kr. 1.900.000 til bygging av aktivitetssal og lager slik at 

prosjektet kan ferdigstilles innen frist for uthenting av spillemidler 1.8.2018. Størrelsen 

på ekstern finansiering innhentet av HT&IF vil reduseres Nordkapp kommunes 

bevilgning til prosjektet tilsvarende.  

Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å innvilge garanti for lånefinansiering for 

HT&IF på inntil kr 3.300.000, under forutsetning av at Fylkesmannen i Finnmark 

godkjenner dette.  

  

  

  

Saksopplysninger  

  

Bakgrunn  

  

Trinn 1 – Bygging av plasthall og etablering av kunstgressbane, ferdigstilt januar 2010  

  

Byggingen av Flerbrukshallen var et samarbeidsprosjekt mellom HT & IF og Nordkapp 

kommune, hvor Nordkapp kommune stod som ansvarlig og formell byggherre for 

hallen. Prosjektet som ble etablert i 2007 omhandlet bygging av plasthall med 

kunstgressdekke, samt etablering av ny utendørs fotballbane med kustgress. Hele 

prosjektet Trinn 1 stod ferdig i januar 2010 og ble åpnet av ordfører 23. januar 2010.  
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Kostnadsrammen for dette prosjektet var på kr 13 045 000 eks mva. Nordkapp 

kommune stod da som byggherre og man kunne således få kompensert 

merverdiavgiften etter dagjeldende regelverk. Momskompensasjonen var beregnet til kr 

3 260 000. I tillegg var det beregnet dugnadsinnsats med kr 1 169 000, slik at brutto 

kostnadsramme dermed beløp seg til kr 17 474 000.  

Finansieringen av Trinn 1 var basert på midler fra spillemiddelordningen, 

fylkeskommunen, tilskudd fra private og næringsdrivende og lån og egenkapital fra HT 

& IF, samt et kommunalt bidrag på kr 3,0 millioner. Den kommunale andelen gikk i sin 

helhet med til å finansiere flytting av daværende kommunale fotballbane som alene 

hadde en kostnad på omlag 6,0 mill. Kommunens bidrag til første trinn var således 

knyttet til rollen som byggherre og derigjennom momskompensasjonsordningen, samt 

en investeringsbevilgning på kr 3,0 mill.   

Trinn 1 ble ferdigstilt innenfor en kostnadsramme på kr 13 251 182, et merforbruk på 

omlag kr 206 000 som skyldtes utsatt oppstart pga innsigelser på byggehøyde og dertil 

forsinkelser og økte kostnader. Da var både hall reist og ny utendørs fotballbane med 

kunstgress etablert.  

  

Trinn 2 Bygging av Garderober i Flerbrukshallen  

  

Dette prosjektet ble initiert av HT & IF Allianse i 2013 og hadde som formål å bygge 

garderober i Flerbrukshallen. Kommunestyret fattet endelig vedtak om igangsetting av 

prosjektet i møte 27.10.2014, PS 82/14.  Prosjekt ble i likhet med Trinn 1 organisert i 

regi av Nordkapp kommune. Kostnadsrammen for prosjektet var på kr 2,95 mill eks 

mva og var i sin helhet finansiert med eksterne midler i form av spillemidler (kr 875 

000), tilskudd fra fylkeskommunen (kr 600 000) og lån og innsamlede midler gjennom 

HT & IF Allianse (kr 1 475 000).    

  

Prosjektet ble ferdigstilt høsten 2015 med en sluttsum på kr 2 661 000. I forbindelse med 

gjennomføringen av prosjektet ble det i tillegg til skisserte kostnader for dette prosjektet 

også forskuttert kostnader knyttet til senere byggetrinn knyttet til lager og aktivitetssal 

(omtalt som fase 2 og 3 i saken som kommunestyret behandlet 27.10.2014, se nedenfor 

Trinn 4 og 5) med kr 679 468. Denne forskutteringen var nødvendig for å gjennomføre 

byggingen av garderober og er knyttet til blant annet fundamentering av tak med tanke 

på aktivitetssalen som blir beskrevet nedenfor. Denne forskutteringen er foreløpig ikke 

gjort opp og står dermed bokført i kommunens regnskap som fordring. Det vises også til 

omtale i Nordkapp kommunes årsberetning for 2015 side 8.  

  

Trinn 3 Isolering av Nordkapp Flerbrukshall  

  

I likhet med Trinn 1 og 2, ble også dette prosjektet igangsatt etter initiativ fra HT & IF 

Allianse. Etter noen års bruk så man at for å få en fullverdig flerbrukshall måtte man få 

isolert hallen. Erfaringen viste at hallen var uegnet som en fullverdig flerbrukshall store 

deler av året pga av svært lav temperatur om vinteren.   

  

Det ble fremlagt et prosjekt med en kostnadsramme på kr 3,3 millioner for dette 

prosjektet. Trinn 3 hadde en finansieringsplan med ekstern finansiering og opptak av 

lån i regi av HT & IF.  
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Kommunestyret fattet i møte 6.11.2015, PS 87/15 vedtak om å bevilge årlig kr 50 000 + 

årlig indeksregulering over en 10 års periode til finansiering av isolering av Nordkapp 

Flerbrukshall. Bidraget skulle gå med til å betjene lån tatt opp av HT & IF Allianse til 

formålet.   

  

På grunn av utfordringer med å få fullfinansiert isoleringsprosjektet kom det i november 

2016 en ny søknad til Nordkapp kommune fra HT & IF Allianse om ytterligere bidrag til 

finansieringen av isolering av hallen. Kommunestyret behandlet saken i møte  

20.12.2016, PS 113/16. Her ble det fattet vedtak om å bevilge kr 1,0 mill til prosjektet 

over investeringsbudsjettet for 2017.  

  

Isoleringen er nå gjennomført og Nordkapp kommune har finansiert sin del slik som 

vedtatt med kr 1,0 mill. I tillegg utbetales det fra og med 2017 kr 50 000 årlig + årlig 

indeksregulering i hht vedtak av 6.11.2015, PS 87/15. Dette finansieres i hht vedtaket 

over Nordkapp kommunes driftsbudsjett.  

  

Endelig prosjektregnskap for isoleringen er ikke ferdigstilt, men det ligger an til en 

kostnadsoverskridelse på omlag kr 400 000, slik at hele isoleringsprosjektet vil komme 

på omlag kr 3 700 000. Overskridelsen må finansieres av HT & IF.  

Kostnadsoverskridelsen er knyttet til 10 meter ekstra isolering av tak over aktivitetssal 

og var ikke med i opprinnelig prosjekt.   

  

Oppsummering så langt trinn 1 til 3:  

  

Så langt er det gjennomført investeringer knyttet til Nordkapp Flerbrukshall, 

inkludert flytting av fotballbane, med kr 19 612 182 eks mva. Nordkapp kommunes 

bidrag i prosjektet beløper seg til kr 4 000 000 i rene investeringsmidler og kr 500 

000 + indeksregulering fordelt over 10 år fom 2017. Dette utgjør omlag 23 % av total 

investering eks mva. Resten er finansiert gjennom lån og egenkapital fra HT & IF, 

dugnadsinnsats fra HT & IF og bidrag fra private og næringsliv.  Oppsummert kan 

dette fremstilles slik:  

  

Trinn  Investering eks 

mva  
Finansiering NK 

kommune  
Finansiering HT & IF, 

private, næringsliv, 

fylkeskommunen, etc  

1 – plasthall og 

ny fotballbane  
Kr 13 251 182  Kr 3 000 000  Kr 10 251 182  

2 – Garderober  Kr    2 661 000  Kr       0  Kr    2 661 000  

3 – Isolering  Kr    3 700 000  
(foreløpige tall)  

Kr 1 000 000  
Kr    500 000 (over 10 år)  

Kr    2 200 000  

SUM  Kr 19 612 182  Kr 4 500 000 (23 %)  Kr 15 112 182 (77 %)  

4 og 5 - Lager 

og aktivitets hall  
Kr   5 193 364  Kr 1 900 000  Kr   3 237 364  

Sum ferdigstilt 

flerbrukshall  
Kr 24 805 546  Kr 6 400 000 (26 %)  Kr 18 349 546 (74 %)  
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Gjenstående byggetrinn  
  

Trinn 4 og 5 Lager og aktivitetssal (fase 2 og 3 i garderobeprosjektet)  

  

Så langt er disse to prosjektene ikke igangsatt. Imidlertid er det som allerede opplyst 

under Trinn 2 forskuttert kostnader på kr 679 468. I tillegg er det i forbindelse med 

anbudsutlysningen mot slutten av 2017 påløpt kostnader knyttet til dette med totalt kr 

165 896,80. Totalt er det altså allerede påløpt kostnader knyttet til disse to prosjektene 

med kr 845 364,80 som så langt er forskuttert av Nordkapp kommune.  

  

Kommunestyret fattet i sitt møte 27.10.2014, PS 80/14, i forbindelse med behandlingen 

av Plan for idretts- og nærmiljøanlegg 2015 vedtak om at også fase 2 og 3 i 

garderobeprojektet skulle prioriteres, da det på det tidspunktet lå inne søknader om 

tippemidler også for disse to prosjektene.   

  

Kulturdepartementet og Finnmark fylkeskommune har satt frist til 1.8.2018 for 

ferdigstilling av aktivitetssal og lager. Dersom prosjektene ikke er ferdigstilt innen frist, 

vil spillemidlene bli trukket tilbake. For aktivitetssalen er Nordkapp kommune innvilget 1 

års utsettelse for ferdigstilling av prosjektet, der opprinnelig frist var satt til 1.8.2017. 

Det er mulig å søke om ett års utsettelse av frist for ferdigstilling av lager.  Bygging av 

lager og aktivitetssal i Flerbrukshallen har høyere kostnadsramme enn det som lå til 

grunn da søknad om spillemidler ble innvilget for aktivitetssal i 2015 og for lager i 2016.   

  

Opprinnelig kostnadsberegning  

  

Trinn 4 og 5  Kostnadsramme inkl.  

mva  

Herav innvilgede 

spillemidler  

Aktivitetssal  Kr  2 242 000  Kr    917 000  

Lager  Kr  2 200 000  Kr    875 000  

Samlet kostnad inkl. mva  Kr  4 442 000  Kr 1 792 000  

Kostnad eks. mva  Kr  3 553 600  Kr 1 792 000    

        

  

Byggeprosjektene har vært lyst ut i to anbudsrunder. Under første anbudsrunde i 

februar 2017 kom det inn 2 anbud der laveste anbud var på kr. 5,421 mill. eks. mva. 

Totalkostnader av en slik størrelse var ikke realistisk å gjennomføre av økonomiske 

årsaker.   

Under andre anbudsrunde i november 2017 kom det inn 3 anbud der laveste anbud var 

på kr. 4,348 mill. eks. mva. Totalkostnader på kr. 4,348 mill. vurderes som realistisk å 

gjennomføre forutsatt at Nordkapp kommune bevilger finansiering til prosjektene på 

inntil kr. 1,8 mill.   
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Ny kostnadsberegning   

  

Trinn 4 og 5  Kostnadsramme eks.  

mva  

Herav innvilgede 

spillemidler  

Aktivitetssal og lager  Kr  4 348 000  Kr 1 792 000  

Allerede påløpte kostnader  Kr     845 364    

Samlet kostnad  Kr  5 193 364  Kr 1 792 000  

  

Allerede påløpte kostnader tilhørende aktivitetssalen og lageret finansieres av HT&IF 

og gjøres opp med Nordkapp kommune i 2018. Gjenstående kostnader tilknyttet 

prosjektet er dermed på kr. 4.348.000.   

Finansiering av aktivitetssal og lager planlegges på følgende måte:  

  

Spillemidler  Kr. 1.792.000  

Egenkapital HT&IF  Kr. 600.000  

Nordkapp kommune/ ekstern finansiering  Kr. 1.956.000  

  

Prosjektene mangler per februar 2018 finansiering på kr 1.956.000. HT&IF jobber med 

flere sponsorer for å skaffe ekstern finansiering, men klarer ikke å skaffe dette innen 

februar 2018. Rådmannen anbefaler derfor kommunestyret at det bevilges inntil kr.  

1.900.000 til bygging av aktivitetssal og lager slik at prosjektet kan ferdigstilles innen 

frist for uthenting av spillemidler 1.8.2018. Størrelsen på ekstern finansiering innhentet 

av HT&IF vil reduseres Nordkapp kommunes bevilgning til prosjektet tilsvarende.   

  

Kostnadsrammen for prosjektene har økt betydelig siden forprosjekteringsfasen i 2015. 

Bestemmelsene om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet ble revidert og endret  

i 2017. Nordkapp kommune er i dialog med Finnmark fylkeskommune og 

Kulturdepartementet om hvor vidt det vil være mulig å søke om mer spillemidler til 

prosjektene i 2019 nå som kostnadsrammen er økt.   

Vurdering  

For å ferdigstille Flerbrukshallen gjenstår ett byggetrinn for at anlegget skal være 

komplett. Dette er aktivitetssalen på 300 m2 som er tenkt bygget oppå 

garderobeanlegget, samt lageret som skal ferdigstilles. Aktivitetssalen skal avlaste 

Idrettshallen som er sprengt med tanke på treningstider. Blant annet kan de yngste 

håndballspillerne og de yngste turnerne benytte aktivitetssalen til sine treninger, noe 

som vil frigjøre treningstid i Honningsvåg idrettshall.   

  

Dersom prosjektet skal nå å bli ferdigstilt innen fristen 1.august, så må byggingen 

starte i vinter. Flere av søknadene om ekstern støtte, blir ikke avklart før til våren. Da vil 
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det være for sent, og man vil miste tilsagnet om spillemidler. Prosessen må da starte 

helt på nytt, og prosjektet vi sannsynligvis ikke kunne la seg gjennomføre på flere år.  

Rådmannen anbefaler derfor kommunestyret at det bevilges inntil kr. 1.900.000 til 

bygging av aktivitetssal og lager slik at prosjektet kan ferdigstilles innen frist for 

uthenting av spillemidler 1.8.2018. Størrelsen på ekstern finansiering innhentet av 

HT&IF vil reduseres Nordkapp kommunes bevilgning til prosjektet tilsvarende.  

  

Rådmannen anbefaler videre at kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å innvilge 

garanti for lånefinansiering for HT&IF på inntil kr 3.300.000, under forutsetning av at 

Fylkesmannen i Finnmark godkjenner dette.   

  

Nordkapp kommune har fått bygget viktig idrettsinfrastruktur, uten at det har belastet 

kommunen mye. Flere kommuner i fylket betaler alle kostnader selv med å bygge slike 

haller. Det har Nordkapp kommune ikke behøvd.   



 

52 

 Nordkapp kommune   Anne Trine Elde  

  

  

  

Saksframlegg  

  

 Utvalg                                                                           Utvalgssak Møtedato  

 Helse-og sosialstyret  4/18  12.02.2018  

 Formannskapet  9/18  13.02.2018  

 Kommunestyret  10/18  20.02.2018  

  

Innsparinger i Helse, rehabilitering og omsorgssektoren  

  

Rådmannens innstilling  

Utvidet omsorgstilbud ved Elvegården avvikles innen 1.juni 2018. I tillegg utredes 
fremtidig lokalisering av hjemmetjenesten i løpet av året. Økonomiske besparelser for 
2018 er kr. 900 000 og helsårs effekt er kr. 1,8 mill.    
  

  

  

Helse-og sosialstyrets behandling av sak 4/2018 i møte den 12.02.2018:   

Behandling  

  

   

Rådmannens innstilling:  

Utvidet omsorgstilbud ved Elvegården avvikles innen 1.juni 2018. I tillegg utredes 

fremtidig lokalisering av hjemmetjenesten i løpet av året. Økonomiske besparelser for 

2018 er kr. 900 000 og helsårs effekt er kr. 1,8 mill.  
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Vedtak  

Utvidet omsorgstilbud ved Elvegården avvikles innen 1.juni 2018. I tillegg utredes 

fremtidig lokalisering av hjemmetjenesten i løpet av året. Økonomiske besparelser for 

2018 er kr. 900 000 og helsårs effekt er kr. 1,8 mill.  

Vedatt med 4 stemmer mot 1 stemme.   

    

Formannskapets behandling av sak 9/2018 i møte den 13.02.2018:   

Behandling  

  

Vedtak  

Utvidet omsorgstilbud ved Elvegården avvikles innen 1.juni 2018. I tillegg utredes 

fremtidig lokalisering av hjemmetjenesten i løpet av året. Økonomiske besparelser for 

2018 er kr. 900 000 og helsårs effekt er kr. 1,8 mill.  

Vedtatt med 5 stemmer mot 1 stemme  

   

  

Saksopplysninger  

  

1.Bakgrunn   

  

Budsjettbehandling 2018-2021:  

I forbindelse med kommunestyrets budsjettbehandling 12.desember 2017 vedtok 

kommunestyret ulike budsjettjusteringer. Denne saken gjelder oppfølging av vedtak 

knyttet til tiltak 3.3.  

  

Rådmanns innstilling var følgende:   

Avvikle utvidet omsorgstilbud ved Elvegården, herunder utrede fremtidig lokalisering av 
hjemmetjenesten, iverksettelse fra 1. april 2018. Økonomiske besparelser for 2018 er 
kr. 1,25mill. og års effekt kr. 1,8 mill.    
  

Kommunestyret gjorde følgende vedtak i saken: Kommunestyret ber rådmannen utrede  

effektiviseringstiltak innenfor helse- og omsorg. Kommunestyret tar endelig 
bestemmelse om innhold og konsekvenser av de endelig utredede tiltak i løpet av våren 
2018.   
Tidsperspektiv og økonomisk besparelse er i kommunestyrets vedtak det samme som i 

rådmanns innstilling.   

  

KOSTRA-analyser og omstillinger i Helse, rehabilitering og omsorgssektoren  

Denne saken må ses i sammenheng med ou- prosjektet «Den trygge havnen» som ble 

vedtatt juni 2015.Den må også ses i sammenheng med «Omsorgsprosjektet i 

Nordkapp», i perioden 2007 – 2010.   Nordkapp kommune benyttet KS- Konsulent til å 

gjøre KOSTRA -analyser både i 2008 og i 2015. Siste analyse viste at det har vært en 

forholdsvis stor utgiftsøkning innenfor omsorgstjenestene fra 2008. Analysen viser 
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også at en svært høy andel av driftsutgiftene relateres til institusjonsomsorgen. Med 

bakgrunn i analysen besluttet kommunestyret i 2015 at det skulle gjennomføres et 

organisasjonsutviklingsprosjekt (OU -prosjekt) innenfor helse- og omsorgssektoren. 

Prosjektet fikk tittel «Den trygge havnen» og siden da har sektoren jobbet med 

omfattende prosesser for å utvikle og endre helse- og omsorgstjenesten til mer 

bærekraftige tjenester. Herunder å dreie ressursbruken fra institusjonsdrift til 

hjemmebaserte tjenester.  Denne utredningen bygger på prosesser og møter hvor 

ansatte, tillitsvalgte og ledere har vært involvert. I prosessene har samtlige avdelinger 

vært gjenstand for diskusjoner og innspill. Det har vært et gjennomgangstema blant 

både ledere og ansatte at tjenestetilbudet på Elvegården har endret seg til å bli svært 

ressurskrevende og at det er flere forhold som gjør driften lite hensiktsmessig.  

  

Historikk og generell beskrivelse av dagens tjenesten:  

Et av resultatene fra «Omsorgsprosjektet» (2007 -2010) var at Hjemmetjenesten i 2008 

ble etablert på Elvegården. Dette var for å utvikle hjemmetjenesten med tanke på 

fremtidens økte behov og sikre et mellomnivå mellom hjem og institusjon slik at brukere 

med mer sammensatte behov skulle kunne bo hjemme lengst mulig.  I tillegg var det et 

viktig tiltak for å imøtekomme Samhandlingsreformen og for å sikre fleksibilitet i 

korttids-/avlastningsplasser. Tre av leilighetene ble omgjort til 5 korttidssenger, felles 

areal for brukere og base/kontorer til hjemmetjenesten. En viktig forutsetning den gang 

var at bygget også skulle tilrettelegges for den nye driften. På grunn av flere andre 

omstillingsprosesser og økonomiske utfordringer har dette ikke vært mulig å 

gjennomføre.  Tjenestetilbudet ved Elvegården har derimot de senere årene blitt mer 

krevende og er pr. i dag tilnærmet lik sykehjemsomsorg.  I 2017 var det planlagt å 

foreta mindre ombygginger som skulle sikre bedre forhold for både beboere og ansatte. 

Tekniske befaringer viste imidlertid at dette ikke var økonomisk forsvarlig da det ville bli 

for omfattende byggeteknisk og medføre betydelige kostnader.   

  

Hjemmetjenesten registrerer en økning i antall brukere med større behov for bistand 

ute i egne hjem. På Nordkapp bo- og servicesenter har også flere av beboerne fått et 

økt hjelpebehov de senere årene. Selv om brukerne er mer hjelpetrengende ute i egne 

hjem er det samme antall årsverk som brukes for å dekke de økte behovene. Det betyr 

at hjemmetjenesten må fordele ressurser og dekke opp for både økte behov ute samt 

drifte det utvidede omsorgstilbudet på Elvegården. Dette oppleves som både fysisk og 

psykisk belastende for ansatte.   

  

I et økonomisk perspektiv er det rundt 25 timer pr. uke med tjenester pr. bruker som er 

grensen i forhold til når det er dyrere å ha personer hjemme kontra i institusjon. Derfor 

er det et behov for å definere hvilke brukere som kan bo hjemme og hvilke som bør bo i 

Elvegården og når en «grense» er nådd for hva som kan ivaretas av hjemmetjenesten.    

  

  

Innsparinger i Helse, rehabilitering og omsorgssektoren:  

Det faktum at sektoren siden 2015 har jobbet med omfattende analyser og påfølgende 

omstillinger som det fortsatt jobbes med å implementere, tilsier at det har vært stor grad 

av effektiviseringsprosesser i sektoren. Sektorens budsjettramme er fra 2016 tatt ned 

med tilsammen 4,3 millioner og det jobbes fortsatt intensivt med å imøtekomme dette 

nedtaket. Med bakgrunn i dette ser ikke rådmann det på nåværende tidspunkt er mulig 

å fremme nye effektiviseringstiltak. Derfor vil denne saksutredningen i fortsettelsen 



 

55 

handle om å avvikle utvidet omsorgstilbud på Elvegården som er det tiltaket rådmann 

ser som mulig å gjennomføre for å imøtekomme de økonomiske målene.  

  

  

2. Beskrivelse av forhold som taler for å avvikle utvidet omsorgstilbud ved 

Elvegården:  

  

Arbeidsforholdene/ det fysiske arbeidsmiljøet:  

Elvegården er ikke tilrettelagt for dagens drift, det er 8 leiligheter som fordeler seg på 

tre etasjer. Leilighetene er små og lite tilrettelagt ift. bruk av forflyttingshjelpemidler. I 

fellesarealet er det svært trangt for det antall brukere som er på bygget.  

Medisinskteknisk utstyr er mangelfullt eller fraværende. I forhold til hygieniske krav er 

det i rapport etter tilsyn av Miljørettet helsevern i 2017 påpekt at både skyllerom og 

utstyr som dekontaminator /bekkenspyler mangler.    

  

Ansatte signaliserer at det er mange og krevende oppgaver samt at tempoet er for 

høyt. Som følge av arbeidssituasjon registreres det at ansatte søker seg bort fra 

hjemmetjenesten og det pekes særlig på det utvidede omsorgstilbudet knyttet til 

sengeopphold. Mange ansatte utrykker at de helst ikke ønsker å arbeide inne på 

Elvegården mer enn to -tre dager på rad. Hyppig veksling av personalet inne på 

Elvegården går utover kontinuitet og oppfølging av brukere, noe som også kan være 

årsak til en del rutinesvikt og avvik. Det er heller ikke tilstrekkelig med 

kontorer/arbeidsstasjoner for ansatte til å gjøre daglige dokumentasjonsoppgaver etc.   

  

Bemanning natt:  

Ansatte som arbeider natt gir ofte uttrykk for en stressende situasjon. Korttids- og 

avlastningsplassene på Elvegården er stort sett belagt av personer som har kognitiv 

svikt og disse brukerne kan bli urolig under oppholdene. Når det oppstår akutte 

situasjoner hos brukerne ute må nattevakt ut på tilsyn. I disse situasjonene er det 

belastende å forlate brukere alene på Elvegården, både med tanke på forvirring/ uro og 

faren for fall i trapper etc. Flere avvik er registrert i denne sammenheng.  

Hjemmetjenesten bruker mer ressurser enn tidligere for å drifte tilbudet på Elvegården 

men fortsatt er det kun en nattevakt som både ambulerer ute på faste tilsyn og når 

alarmer utløses.   

  

Trygghetsalarm/varslingsteknologi: For to år siden gikk hjemmetjenesten over til å 

drifte trygghetsalarmene selv. Tidligere avtale med Alarmsentralen - 110 ble avviklet. 

Årsakene til dette var flere, blant annet overgangen til digitale løsninger på mobiltelefon 

og økte kostnader. Når Alarmsentralen - 110 leverte tjenesten ble falske alarmer 

selektert ut. I dag besvarer ansvarlig pleier alle alarmer som går ute hos brukerne. Det 

kan være mellom 10-30 alarmer daglig og flertallet av disse er ikke relatert til akutte 

situasjoner.   

  

3.Avvikling av utvidet omsorgstilbud med konsekvenser:  

  

Følgende tiltak foreslås:  
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3.1 Avvikle korttidsengene på Elvegården og opprettholde 9 leiligheter samt 

hjemmetjenestens base/kontorer. Flytte beboere med behov for langtidsopphold 

gradvis til Nordkapp helsesenter og Vågenstua (ved ledige plasser). Dette vil 

frigjøre leiligheter til andre hjemmeboende med behov for nærhet til 

hjemmetjenestens base. I tillegg vil administrasjon og ansatte kunne benytte 

frigjorte lokaler, noe som vil forbedre det fysiske arbeidsmiljøet betydelig.   

  

a. Beboere i leiligheter ved Elvegården vil få tilbud om ordinære 

hjemmetjenester, i tillegg to felles måltid. Sosiale aktiviteter og måltider 

ses i sammenheng med andre tilbud, som f. eks. dagtilbudet ved 

Nordkapp bo- og servicesenter.   

  

b. Brukere i egne boliger med større behov for oppfølging flyttes inn i 

leiligheter på Elvegården etterhvert som disse frigjøres. Det utarbeides 

retningslinjer og kriterier for tjenesten ved Elvegården. Elvegården vil i 

hovedsak være for de med omfattende behov som fortsatt vil kunne bo i 

egen bolig innenfor faglige og økonomisk forsvarlige rammer.  

  

c. Nordkapp helsesenter v/sykehjemsenhetene utvides med en seng til i 

dobbeltrom. Et annet dobbeltrom gjøres etterhvert om til 2 korttidsplasser 

tilsvarende tjenesten som i dag er på Elvegården. 2 senger ved 

korttidsenheten/sykestua benyttes videre til de som er i påvente av plass i 

ordinært sykehjem, evt. til avlastning.   

  

d. Det må utredes nærmere om hvorvidt Vågenstua kan gjøre om 1 seng 

avlastning   

  

e. Ulike velferdsteknologiske løsninger må på plass både i institusjon og i 

hjemmetjenesten.   

  

Konsekvenser for brukere  

• Beboere på Elvegården med behov som krever heldøgnsomsorg tilsvarende 

sykehjemsomsorg flyttes til Nordkapp helsesenter og Vågenstua.   

  

• Brukere med behov for korttidsopphold og avlastning vil få dette tilbudet ved 

Nordkapp helsesenter, og evt. ved Vågenstua  

  

• Brukere med større behov for oppfølging som er på avlastningsopphold ol. vil få 

et tryggere og mer tilpasset tilbud ved Nordkapp helsesenter og Vågenstua. Her 

vil det være bemanning 24/7 som representerer mer kontinuitet og oppfølging av 

helsepersonell.   

  

• Beboere ved Elvegården vil få et redusert sosialt tilbud i fellesarealet.   

  

• En leilighet ved Elvegården vil frigjøres og kunne tildeles hjemmeboende med 

behov for tilrettelagt bolig.   
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• Det vil være nødvendig å ta i bruk dobbeltrom igjen ved Nordkapp helsesenter. 

Vi har i 2016 redusert med 5 senger og gjort om til enkeltrom. I denne 

utredningen legges det opp til å omgjøre 1 rom til dobbeltrom, dvs. at «en seng 

åpner». Det vil sannsynligvis bli økt press på sengeplasser og i perioder vil det 

nok være behov for å åpne opp for flere senger i dobbeltrom.   

  

• Det vil også bli en redusert fleksibilitet i tjenestene og i perioder vil det kunne 

føre til en økning i antall liggedøgn etter at personer er ferdigbehandlet i 

sykehus. Samtidig vil dette også kunne bidra til strengere prioritering etter 

utskrivning fra sykehus som gjelder tildelinger av forlenget opphold på 

kortidsenhet/sykestue.   

    

Konsekvenser for ansatte  

• Ansatte vil utøve helsehjelp, praktisk bistand og annen oppfølging i ordinær 

hjemmetjeneste.  

  

• Ansatte vil få redusert belastning når utvidet omsorgstilbud avvikles. Ressursene 

vil da i større grad bli fordelt til hjemmeboende.  

  

• Det vil kunne bli aktuelt med nedbemanningsprosesser etter gjeldende 

omstillingsavtale men i hovedsak søker man andre løsninger for å beholde 

ansatte.   

  

Økonomiske:  

• Ved å avvikle utvidet omsorgstilbud ved Elvegården vil man kunne redusere 

samlet med ca. 2,5 årsverk (da er vikarer og andre lønnsutgifter inkludert). I 

tillegg kommer andre driftsutgifter som husleie, strømutg., vaskeri osv.  Det er 

tatt høyde for at det i perioder vil være behov for kortsiktig oppbemanning i 

institusjon/sykehjem. Det er beregnet å kunne gi en økonomisk besparelse på 

kr. 1,8 mill. ved helårseffekt.  

  

• I motsatt fall, dersom man fortsetter å drifte dette utvidede omsorgstilbudet, vil 

man måtte øke hjemmetjenestens budsjett tilsvarende og sannsynligvis øke med 

en nattevakt som alene utgjør ca. 2,5 årsverk. I tillegg vil det tilkomme kostnader 

til innkjøp av medisinskteknisk utstyr og nødvendige ombygginger som må 

gjøres.   

  

Vurdering  

Helse, rehabilitering og omsorgssektoren har over flere år jobbet med ulike prosesser 

med påfølgende omstillinger og effektiviseringer. I tillegg pågår det fortsatt ulike 

prosesser knyttet til budsjettnedtak fra 2016-2017. Rådmann mener derfor at den 

eneste mulighet for ytterligere besparelser er avvikling av utvidet omsorgstilbud på 

Elvegården. Alternativt vil sektoren måtte styrkes tilsvarende beregnet effekt. Det vil 

også kreve ytterligere kostnader da nødvendige ombygginger og utstyr må på plass, i 

tillegg må sannsynligvis nattjenesten styrkes.     
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Pr. i dag drifter sektoren sykehjemstjenester på Nordkapp helsesenter, Vågenstua og til 

dels ved Elvegården, dvs. i tre bygg. Dette er ressurskrevende! Det vil derfor i 

fremtiden være nødvendig å utrede muligheter for å samlokalisere tjenestene og på 

den måten både sikre kvalitet samt redusere driftsutgiftene.   

Utredningen forutsetter at det i løpet av 2018 avklares nærmere hvordan 

hjemmetjenesten i Nordkapp skal drifte heldøgns omsorg og hvor tjenesten skal være 

lokalisert.  Det vises i denne sammenheng til investeringsbudsjettets tiltak nr. 88  

«Utredning fremtidig boligstruktur»  

  

Konklusjon:  
  

Rådmanns innstilling: Utvidet omsorgstilbud ved Elvegården avvikles innen 1.juni 
2018. I tillegg utredes fremtidig lokalisering av hjemmetjenesten i løpet av året. 
Økonomiske besparelser for 2018 er kr. 900 000 og års effekt er kr. 1,8 mill.    
   



 

59 

 Nordkapp kommune  Arkiv:    

 Arkivsaksnr:  2018/50-1  

 Saksbehandler:   Vera Iversen  

  

  

  

Saksframlegg  

  

Utvalg  Utvalgssak  Møtedato  

Miljø- og tekniske tjenester  3/18  25.01.2018  

Formannskapet 6/18 30.02.2018 

Kommunestyret  11/18  20.02.2018  

  

Vedlikeholdsplan bygg 2018-2021  

  

Rådmannens innstilling  

  

1. Utvalg for miljø og tekniske tjenester tar vedlikeholdsplan for kommunale bygg 

2018-2021 til orientering  

  

2. Vedlikeholdsplan for vedlikehold/oppgradering 2018 -2021 legges til grunn 

som veiledende for vedlikehold/oppgradering av kommunens eiendomsmasse. 

Kritisk vedlikehold utover dette prioriteres innenfor den rammen som er gitt i 

investeringsbudsjettet med eventuell omprioritering av tiltakene som angitt.  

  

  

Miljø- og tekniske tjenesters behandling av sak 3/2018 i møte den 25.01.2018:  

Behandling  

  

 

Vedtak  

1. Utvalg for miljø og tekniske tjenester tar vedlikeholdsplan for kommunale bygg 2018-

2021 til orientering  
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2. Vedlikeholdsplan for vedlikehold/oppgradering 2018 -2021 legges til grunn som 

veiledende for vedlikehold/oppgradering av kommunens eiendomsmasse.  

Kritisk vedlikehold utover dette prioriteres innenfor den rammen som er gitt i 

investeringsbudsjettet med eventuell omprioritering av tiltakene som angitt.  

 

Formannskapet behandlet av sak 6/2018 i møte den 13.02.2018 

Vedtak: 

Kommunestyret godkjenner vedlikeholdsplan bygg.  

Saksopplysninger  

 

Vedlikeholdsplanen er utarbeidet på oppdrag fra Kommunestyret, og vurderer 

vedlikeholdsetterslepet for alle bygningene tilhørende Nordkapp kommune. I den 

rullerte planen for perioden 2018 -2021 er det hovedsakelig vedlikeholdsetterslepet 

som er beregnet, i enkelte tilfeller er eventuell hensiktsmessig opprustning til bedre 

standard medtatt.   

  

For investering i 2018 så er lekkasjer og varmetap på Nordkapp helsesenter og 

Nordkapp barnehage, oppstart arbeid med nytt bårehus og oppstart av oppgraderinger 

på rådhus som allerede ligger inne i vedtatte plan for 2016-2019.  Nye tiltak forslått for 

2018 er større vedlikeholdsprosjekt i Honningsvåg svømmehall (renovering av 

herregarderobe og utbedringer i teknisk rom etter anbefalinger fra siste 

tilstandsrapporter).   

  

  

  

  

I løpet av et år vil det erfaringsmessig dukke opp vedlikeholdsoppgaver av varierende 

størrelse som en ikke har oversikt eller kjennskap til ved årets begynnelse.  

Vurdering  

Hensikt med saken er årlig rullering av vedlikeholdsplan for kommunale bygg.   

Tiltak i vedlikeholdsplanen er delt i to grupper: investeringstiltak for planperioden 2018-

2021 og prioriterte driftstiltak, i driftsbudsjett 2018 og 2019. Revisjon av planlagte tiltak 

og nye tiltak vil bli vurdert ved neste gangs rullering til høst 2018.   

Kommunestyret 12. desember har gjort noen endringer i rådmannens sitt forslag til 

budsjett og økonomiplan 2018-2021. Investering for Vinkelen 10 var redusert fra kr 

500000 til kr 400000.  

Prosjekt Bårehus startes opp i 2018.   

Prioriterte vedlikeholdstiltak over driftsbudsjett ivaretar kontinuerlig vedlikehold over 

kommunal bygningsmassen. 
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 Nordkapp kommune  Arkiv:  L60  

 Arkivsaksnr:  2017/1056-1  

 Saksbehandler:  Vera Iversen   

  

  

  

Saksframlegg  

  

Utvalg  Utvalgssak  Møtedato  

      

  

Rullering vedlikeholdsplan bygg.   

Rådmannens innstilling  

Forslag til nye og videreførte investeringstiltak for perioden 2018- 2021 tas til 

orientering. Endelig tiltaksliste vedtas etter kommunestyrets budsjettvedtak.  

  

  

  

Hensikt med saken  

Hensikt med saken er årlig rullering av vedlikeholdsplan for kommunale bygg. Formålet 

med planarbeidet er å synliggjøre vedlikeholdsbehovet i god tid før det oppstår forfall. 

Årlig rullering av plan gir mulighet å kvalitetssikre tilstand på kommunale 

bygningsmassen, fange opp nye problemstillinger og sikre de riktige prioriteringene.  

Vedlikeholdsplanen rulleres hvert år i oktober slik at eventuelle endringer og tillegg kan 

innarbeides i økonomiplanen.  

  

Bakgrunn  

Gjeldende vedlikeholdsplan er utarbeidet i 2010. Planen er utarbeidet på grunnlag av 

erfaringer og befaringer på samtlige bygg og anlegg.  

Nordkapp kommune har i de siste årene lagt stor vekt på å tiltak som resulterte i lite 

vedlikeholdsbehov på oppgraderte bygg (Honningsvåg skole, Elvegården, Rådhuset, 

Idrettshall). På den annen side blir byggene stadig mer komplekse og fylte av tekniske 

anlegg. Dette gjør at betydelige deler av vedlikeholdsmidler går til tilsyn og vedlikehold 

av teknisk anlegg.  Forvalter gjennomfører tilstandsvurdering av alle kommunale bygg 

kontinuerlig og kjenner til vedlikeholdsbehovet.   

Tilstanden ivaretas/styres igjennom daglige observasjoner, av brukers løpende 

tilbakemeldinger om feil og mangler, samt årlige risikovurderinger og 

tilstandsrapporteringer.   

Dette danner grunnlag for nødvendige vedlikeholdsplaner iht. offentlige lover og regler, 

samt Norske standarder. I tillegg kan det bli aktuelt å gjennomføre spesifikke 
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tilstandsanalyser for hele eller deler av eiendomsmassen, slik at man kan bekrefte at 

eiendommen holder mål, evt. kan dette danne grunnlag for endringer i 

vedlikeholdsplanene.   

Tilstand på de enkelte bygg i vedlikeholdsplanen er beskrevet som tilstandsgrad 0, 1,2 

og 3, der  

0 er ingen symptomer, 1 – svake symptomer, 3 - middels kraftige symptomer og 4 – 

kraftige symptomer (NS 3424). Videre er det beskrevet med konsekvensgrad og hvor 

snart utbedringer bør gjennomføres.  

Norsk standard 3424 beskriver enhetlig oppsett på tilstandsanalyse. Standarden skiller 

mellom 3 nivåer:  

Nivå 1. Tilstandsregistrering av generell art som består av visuell observasjon, om 

nødvendig kombinert med målinger.  

Nivå 2. Tilstandsregistrering av generell art, men mer dyptgående og detaljert enn 

nivå 1. Den omfattes også gjennomgåelse av underlagsdata som tegninger, 

beskrivelser, og annen dokumentasjon. Eventuelt mer omfattende registrering eller 

målinger for å klarlegge objektets oppbygging og tilstand skal gjennomføres når 

symptomer eller formål tilsier dette. Nivå 3. Tilstandsregistrering av spesiell art som 

normalt omfatter bare visse objekter (bygningsdeler, anleggsdeler, delprodukter,) 

eller spesielle problemstillinger. Slik tilstandsregistrering innebærer særlig nøyaktige 

måle- eller prøvningsmetoder og også eventuelle laboratorieprøvninger.  

  

Forslag til rullering av vedlikeholdsplan bygg 2018  

Forvalter ser for seg at det bør bevilges fra 3,0 til 8,4 mill. kr årlig til vedlikehold av bygg 

slik at bygg med tilstandsgrad 2 og 3 stanser videre negativ utvikling, som kan føre til 

store økonomiske konsekvenser.  

Forslag til nye og vedtatte investeringer på kommunale bygg er oppsummert i Tabell 1.  

  

Tabell 1. Investeringer  

Type bygg og 

anlegg  

2018  2019  2020  2021  Kommentar   

Nordkapp  

helsesenter: 

taktekking, 

vinduer, 

lydisolering av 

kontorer  

3 000  

000  

      Taktekking over fødestua 

og gammel del av bygget, 

utskifting av vinduer/dører 

med lekkasje og varmetap. 

Lydisolering av 6 

kontorer.  

Turn utvendig 

kledning, 

påbegynte vegg  

300 000        Ferdigstillelse av påbegynt 

vegg  

Elvegården, 

drenering rundt 

bygget  

  300 000      Fuktskader i fundamentet  

Svømmehallen, 

herregarderobe + 

div.  
utbedringer/tiltak   

1 000  

000  

      Vanskelige hygieniske 

forhold i herregarderobe, 

div arbeid på teknisk rom 

anbefalt i  
tilstandsrapporter fra 2017  
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Rådhuset, div. 

oppgraderinger  

2 000  

000  

      Heis, flere kontorer  

Nordkapp 

barnehage  

1 700  

000  

      Reparasjon og delvis nye 

taktekke, utskifting av 

vinduer/dører med 

varmetap  

Vinkelen 10D  500 000        Oppgradering av leilighet 

for vanskeligstilte  

Nordkapp bo- og 

servisesenter,  

    100 000    Lekkasje i inngangspartiet  

reparasjon av 

inngangspartiet  

     

Honningsvåg  

skole, utskifting 

av vinduer  

  3 000  

000  

    Ved siste oppgradering ble 

ikke vinduene skiftet, stor 

varmetap.  

Honningsvåg  

skole, parkett i 

aula, 190 m2  

    300 000    Omfang av skader er 

betydelig og ikke 

reparerbar  

Utfasing av 

oljekjel alle bygg  

    2 000  

000  

  Miljø krav i 2020, gjelder 

over hele landet  

Idrettshallen 

parkett, 1100 m2  

    

1 100  

000  

    Omfang av skader er stor, 

vurderes som ikke  
reparerbar  

            

Totalt  8 500  

000  

4 400  

000  

2 400  

000  

    

  

Tabell 2 viser forslag til prioriterte vedlikeholdstiltak på bygg, som skal utføres over 

driftsbudsjett. Tiltaksplan er foreløpig  og kan endres dersom akutte behov oppstår. Tabell 

2. Prioriterte vedlikeholdstiltak over driftsbudsjett, i 2018 og 2019  

Bygg  Tiltak i 2018  Kostnad  Tiltak i 2019  Kostnad  

Rådhuset  Åpning av 

ventilasjonskanaler  

50 000      

  Lofttrapp til 

kinomaskinisk kontor  

20 000      

Bo- og 

servicesenter  

Toalett på dagtilbudet 

og personaltoalett  

40 000  Vinduene i 1. etasje 

skal byttes  

40 000  

  Maling av vegger i 

felles areal  

10 000  Flere radiatorer bør 

byttes ut  

40 000  
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Elvegården  Div. arbeid: Maling av 

vegger i felles arealer 

Belysning  
Ny dør mellom til 

kontor (lydisolert)  

  

10 000  

30 000  

10 000  

Utvidelse av parkering  40 000  

Honningsvåg 

skole  

Ny belysning i kantina  60 000      

  2 utvendige ståldører 

må byttes ut, rustet  

40 000      

  Maling av utvendige 

vegger mot kirka og 

Elvedalen  

30 000      

Nordkapp 

barnehage  

Maling av 

lekeapparater  

5 000  Asfaltering av gangsti 

mellom to bygg  

60 000  

  Utvendig maling av 

øvre bygg  

20 000      

Skårunge 

barnehage  

Utvendig maling av 

bygget  

20 000      

  Planering og  

asfaltering rundt porter  

30 000      

  Støydempende tiltak  40 000      

Nordvågen 

barnehage  

Ny varmtvannstank 300 

l  

40 000  Nytt belegg alle 

trapper   

25 000  

  Foringer til dører 

trappegang, sparkling 

og maling, ny 

dørpumpe til bakdøra  

25 000  2 nye komfyr og 

avtrekksvifte  

30 000  

  Utskifting av vinduer i 

og avdelinger, totalt 24  
vinduer  

  

120 000  Utskifting av vinduer i 

fyrrom og gang 

2.etasje, to dører  

100 000  

  

  

Drøfting   

Gode og effektive bygninger må være funksjonelle over tid. Brukernes behov og krav omfatter 

en rekke forhold relatert til både inneklima og utemiljø. Kommunale bygg har bestemte 

bruksformål og skal bidra til best mulig praktisk og effektiv drift.   

Behovene og bruken vil endre seg i større og mindre grad i løpet av byggets funksjonelle levetid 

og en god fleksibilitet øker byggets samlede bruksverdi. I tillegg til brukerbehovene må 

bygningsmassen til enhver tid oppfylle alle offentlig rettslige krav. Dette oppnås medløpende 

drift - aktiviteter med en frekvens på mer enn 1 gang per år, og aktiviteter med lengre intervall 

(vedlikehold).  

Har eiendomsmassen betydelig vedlikeholdsetterslep oppstår det ofte akutte forhold som er med 

på å redusere muligheten for et planlagt vedlikehold, hvis de økonomiske rammene ikke utvides 

tilsvarende.   
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Manglende vedlikeholdsstrategi fører ofte til mer kostbar vedlikehold, såkalt «akuttstrategi», 

som gir lite planmessig vedlikehold. Dette vil føre til akkumulert etterslep og dårlig 

kapitalforvaltning.  

Normtall for vedlikehold av kommunale bygninger er 160 – 220 kr per m2 (2013). Dette 

ressursnivå burde kunne gi vedlikeholdte bygninger ut fra opprinnelig standard dersom dette 

ressursbehovet er disponibel over tid. Ved større vedlikeholdsbehov vil en ligge i område 

200300 kr per m2. I tillegg til dette kommer investeringer for å ta inn etterslepet og det største 

forfallet på konstruksjoner med tilstandsgrad 3.   

Observasjoner og erfaringer viser at i enkelte tilfeller er vedlikeholdsetterslep på kommunale 

bygg så omfattende at vedlikeholdstiltak over driftsbudsjett vil ikke lenger gi den ønskede 

effekten.  Nordkapp barnehage og Nordkapp helsesenter er «de gode» eksempler. Lekkasje i 

taktekking som ikke er utbedret over flere år fører til rask utvikling av råteskader på begge 

byggene, som gjør at nødvendige utbedringskostnad øker dramatisk. Utsettelse av 

utbedringstiltak vil i begge tilfelles forårsaker betydelige råteskader, skader på anlegg og 

generelt raskt forfall.   

Gamle vinduer på flere kommunale bygg bør komme høyt opp på prioriteringslisten, grunnet 

varmetap.   

Honningsvåg svømmehall og tilstandene på herregarderobe, samt bærekonstruksjon har fått mye 

negativ omtale i media. Bygging av ny svømmehall kan bli et prosjekt som realiseres etter 

mange år. Utbedringer i eksisterende svømmehall har som mål forlengelse på byggets levetid.   

Forslag til rullering og prioriteringer er også et resultat av mye myndighetskrav til universell 

utforming, samt oppfølging/videreføring av vedtatt miljø- og energiplan for Nordkapp kommune 

med målsetningen å ta ned energikostnadene med 15 % innen 2013. Denne målsetningen har 

kommunen ennå ikke klart.  

  

Rådmannens anbefaling  

Rådmannen anbefaler å legge vekt på kontinuerlig kartlegging av tilstandene på kommunale 

bygg og tilhørende anlegg, slik at de knappe ressursene brukes i riktig rekkefølge.   

Langsiktig vedlikeholdsstrategi bør settes i fokus, med følgende akseptkriterier: sikkerhet 

(bæreevne, brannsikkerhet, personsikkerhet), offentlig pålegg, helse og miljø, lovpålagte krav. 

Kritiske investeringer på bygg bør stå høyest på prioriteringsliste. Av bygg med høyeste 

prioritering løftes særlig frem Nordkapp barnehage og Nordkapp helsesenter.   

  

Vedlegg:  

Vedlikeholdsplan bygg 2017   
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 Nordkapp kommune  Arkiv:  140  

 Arkivsaksnr:  2018/101-1  

Saksbehandler:  Vera Iversen  

  

  

  

Saksframlegg  

  

Utvalg  Utvalgssak  Møtedato  

Miljø- og tekniske tjenester  4/18  25.01.2018  

Formannsaket 5/18 13.02.2018 

Kommunestyret  12/18  20.02.2018  

  

Vegvedlikeholdsplan 2018-2021  

  

Rådmannens innstilling  

Vegvedlikeholdsplan 2018-2021 tas til orientering og sendes til Kommunestyret for endelig 

behandling  

  

 

Miljø- og tekniske tjenesters behandling av sak 4/2018 i møte den 25.01.2018:  

Behandling  

  

Rådmannes innstilling:  

Vegvedlikeholdsplan 2018-2021 tas til orientering og sendes til Kommunestyret for 

endelig behandling  

  

Vedtak  

Vegvedlikeholdsplan 2018-2021 tas til orientering og sendes til Kommunestyret for 

endelig behandling  

 

Formannskapets behandling av sak 5/2018 i møte den 13.02.2018: 
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Vedtak: 

 

Kommunestyret godkjenner vegvedlikeholdsplan.  

 

Saksopplysninger  

Vegvedlikeholdsplan har status som temaplan og er lagt til grunn for virksomheten i årene etter 

behandling ved de årlige rulleringer av økonomiplan. Siden de økonomiske ressursene er 

begrensede er det viktig å prioritere.  

Det ble i sommer 2018 gjennomført et godt stykke av kartleggingsarbeid i forhold til tilstandene 

på det kommunale vegnettet. Resultater ble lagt til grunn for rullering av eksisterende planen, og 

forslag til ny Vegvedlikeholdsplan ble tatt til orientering i møte for Miljø og tekniske tjenester 

21.november 2017.  

Vegvedlikeholdsplan skal legges til grunn for videre arbeid med forvaltning, drift og vedlikehold 

av kommunale veger i Nordkapp kommune.  

Vurdering  

  

Vedlegg  

 1  Vedlikeholdsplan Veg 2018-2021  

Rådmannen har i budsjettforslag anbefalt å prioritere følgende områder i vegvedlikeholdsplan 

for 2018:  

• Sentrumsområdene prioriteres innenfor både drift og vedlikehold.  

• Vegnettet differensieres, slik at boligveger prioriteres lavere enn hovedveger.  

• Etterslep søkes tatt igjen gjennom økt satsing over investeringsbudsjettet.  

  

Videre oppfølging i forhold til økonomi må til enhver tid sees i sammenheng med tilgjengelige 

ressurser. Det kan innebære tydeligere prioriteringer, både mellom ulike deler av kommunen, i 

forhold til ulike trafikantgrupper og i forhold til evnen til å ta vare på kapital. I de årlige 

økonomiplaner vil nivået på satsingsområdene avklares gjennom vedtatt drifts- og 

investeringsbudsjett.  

  

I budsjettvedtak av 12.desember 2017 ble det ikke gjort noe endringer i forhold til rådmannen 

sitt forslag til prioriteringer på vegvedlikehold.  

Teknisk vegdrift kommer med innspill om at asfaltering av Vinkelen bør utsettes til 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 NORDKAPP KOMMUNE  
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Vegvedlikeholdsplan    2018-2021  
  

  

  

  

Honningsvåg 2017  

  

1. Innledning  

Kommunestyret rettet i 2010 oppmerksomhet mot manglende vedlikehold av kommunale 

veier og det be utarbeidet en vedlikeholdsplan av hele kommunale vegnettet.  

I Nordkapp kommune ivaretar kommunestyret eierrollen. Rollen som forvalter ligger til 

teknisk sektor ved vei for forvaltning, drift og vedlikehold.  
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Samlet kommunal veinett er på 24,3 km inkludert Sarnes og Repvåg.  

Gjennomgangen viser at det er stort behov for utbedring og økte rammer på vei sektoren og 

flere av de kommunale veiene har betydelig og eskalerende etterslep.  

Vedlikeholdsbehovet er begrenset for perioden 2018-2021 og synliggjør verdien av etterslep 

vi har på kommunale veinettet.  

Vedlikeholdsplanen skal rulleres hvert år innen 15. oktober, slik at eventuelle endringer og 

tillegg kan innarbeides i økonomiplanen.   

  

1.1 Planform – fremtidig implementering i kommuneplan  

Det er ikke satt noe krav til hvordan veiplanen skal forankres i kommunes øvrige planverk, 

men forutsettes å tjene som en tiltaksliste forhold til videre satsing på veinettet i kommunen.  

Planen skal gjennom sine prioriteringer danne grunnlag for de tiltak som skal innarbeides i 

økonomiplanen for kommunen.  

  

1.2 Transportbehov næring og offentlige formål  

Det er ikke laget noen konkret oversikt over det generelle behovet for kommunikasjon 

relatert mot kommunale veier  

2. Oversikt over vegnettet og tilhørende fasiliteter   

Vegnettet i Nordkapp kan inndeles i flere type veg:  

• Hovedsamleveger (”H”) Dette er gjennomkjøringsveger, primært uten avkjørsler, som leder 

trafikken fra/til samleveger og atkomstveger - og til/fra riks- og fylkesvegnettet.  Hastighet er 

vanligvis 50 (30) km/time.  I Nordkapp er ca. 7 veger og gater klassifisert som 

hovedsamleveger.  Total lengde er: 5,02 km.    Eksempel på ”H” er Førstevannsveien, 

Skytterveien, Laksfjordgata og andre gater i sentrum og Holmbukt.   

• Samleveger  (”S”) Samlevegene binder sammen atkomstvegene, og leder trafikken til/fra ”H” 

el. riks- og fylkesvegnettet. Trafikkhastighet 30 el. 50 km/time. Ca. 12 gater og veger i 

Nordkapp kan defineres som samleveger -  til sammen 5,51 km.  Som eksempel på ”S” kan vi 

nevne  Prestevannsveien, Mellomveien.    

• Atkomstveger  (”A”) Vanlige boliggater - med mange avkjørsler. Normalt skiltet med 

hastighet 30 km/time (sone). Totalt er det ca.  57 atkomstveger i kommunen -  tilsammen 

over 18 km - i hele Nordkapp.  ”A” har svært varierende standard.  Enkelte «A» har 

grusdekke.  Det er et stort behov for å få mange av disse vegene opprustet til akseptabel 

standard, samt å få mest mulig asfaltert / rehabilitert.    

Fortau. Fortauer i kommunen har en relativt god standard.  Ofte er kantstein og/el. asfaltdekke 

skadet av brøyting og div. anleggsarbeid.  Utbedringer av fortau må sees i sammenheng med 

investeringer for veirehabilitering.  

Fortaukantstein. Svært mye kantstein i Honningsvåg er skadd i forbindelse med brøyting o.a. Forøvrig 

vil kantstein bli opprustet/utskiftet samtidig som veg og fortau blir rehabilitert.    
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Skilting og vegmerking. Hele Honningsvåg sentrum er skiltet. Utskifting av defekte, eldre skilt - og 

(årlig) oppmerking av gangfelt o.l. - tas over drifts- og vedlikeholdsbudsjett.   

Fartsdempende tiltak. Bør vurderes i trafikksikkerhetsplanen.  

Drenering /sluker. Ved nyanlegg dekkes av prosjekt-kostnadene.  For øvrig tas utskiftinger og 

reparasjoner over vedlikeholdsbudsjettet.    

Autovern. Ved nyanlegg dekkes rekkverk / autovern av prosjektkostnadene.  For øvrig tas utskiftinger 

og reparasjoner over vedlikeholdsbudsjettet.    

Buss-leskur. Det er behov for nye leskur flere steder langs FV og kommunale veier. Må sees i 

sammenheng med investeringer.  

Rørkulverter. Ved nyanlegg dekkes dette av prosjekt-kostnadene.  For øvrig tas utskiftinger og 

reparasjoner som vedlikehold.     

Rassikring / snøskjermer. Nye tiltak belastes investeringsmidlene, mens reparasjoner av rassikringer 

og snøskjermer blir dekt over vedlikeholdsbudsjett for veg.    

Forskjønning. Ved nyanlegg inngår dette i prosjektkostnadene. For øvrig dekkes de årlige utgiftene på 

drifts- og/el. vedlikeholdsbudsjettet.  Kantklipping utføres av Parktjeneste, og dekkes over deres 

driftsbudsjett.     

Tiltak for funksjonshemmede. For nye anlegg skal tiltak være integrert i prosjektet.  For øvrig må 

anleggene vedtas og budsjetteres separat, - eller evt. for små tiltak; dekkes over vedlikeholdsmidlene 

i fbm. opprusting / rehabilitering av eksisterende veger og gater.  

Tverrfall / avrenning. Dersom dårlig tverrfall kan føre til vannplaning, må forholdene utbedres 

snarest; som en del av vedlikeholdet.  Også der avrenning skaper problem for naboer o.l. må 

nødvendige tiltak settes i verk.  For øvrig skal feil tverrfall endres / rettes opp i forbindelse med 

asfaltering og/el. annen opprusting av vegen.      

  

3. Kartleggingsdata og veg tilstand, registrert i 2017   

a. Vegnettets tilstand og bæreevne   

Tilstandsvurderinger av vegnettet er basert på at vegens skadekjennetegn reflekterer vegens 

bæreevnemessige tilstand. Kartleggingsarbeid ble utført i sommer 2017.  

Vegene er vurdert og gitt poeng fra 5,0 til 0,0 ut fra vegens skadekjennetegn (tilstand). Med 

skadekjennetegn menes bæreevnemessige årsaker til hver skadetype.   

I vurderingen er det benyttet følgende beskrivelse av tilstand for asfaltveger og grusveger:   

- Tilstand 5: Svært god tilstand    

- Tilstand 4: God tilstand   

- Tilstand 3: Mindre god tilstand   

- Tilstand 2: Dårlig tilstand   

- Tilstand 1: Svært dårlig tilstand/ureparerbar  

- Tilstand 0: Ureparerbar    

Under befaringen av vegnettet er følgende registrert:   

- Alle veger er lengde- og breddemålt.   
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- Dekketype, samt skifte i dekketype (asfalt/grus)    

- Vegkategori   

- Tilstand   

  

b. Prisgrunnlag og kostnader for utbedring   

For hver veg ble lengde, bredde og tilstand registrert. For hver tilstand (type) er det anslått en 

enhetspris pr m2 veg. Utbedringskostnaden blir anslått for hver delstrekning basert på data om areal 

og tilstand.   

Enhetsprisen er vurdert ut ifra kostnadsnivået i kommunen samt basert på utbedringskostnad for 

tilsvarende veger ved mindre jobber. Aktuelle priser ved utførelse kan avvike fra disse.   

For å kunne beskrive tiltak i forbindelse med utførelse av konkrete forsterkningstiltak, må en kjenne 

eksisterende bæreevne mer eksakt, og likeledes finne hvor i veikonstruksjonen det kritiske laget 

ligger, slik at det kan foretas en mer nøyaktig dimensjonering og tiltaksbeskrivelse. I tillegg må behov 

for oppgradering av andre infrastruktur – vann- og avløpsnett og gatelys vurderes nøye. Detaljplaner 

for oppgradering må derfor utarbeides for hver veg når tiltak skal utføres.   

For hvert enkelt prosjekt må påberegnes riggkostnader (10 %), uforutsette kostnader (10 %) og 

kostnader for planlegging og byggeledelse (10 %).  

I beregningene er det benyttet følgende enhetspriser (ferdig utført/utlagt, eks. mva, prisnivå 2017):      

Dekke: Asfaltgrusbetong (Agb)     1650  kr pr tonn  

Dekke: Mykasfalt (Ma)      1350  kr pr tonn   

Bærelag: Asfaltert grus (Ag)    1200  kr pr tonn    

Bærelag: Asfaltert pukk      1100 kr pr tonn 850  

Bærelag: Knust fjell (Fk) eller grus (Gk) til dekke og bærelag  470 kr pr m3  

Jordarmering        35 kr pr m²   

Asfaltarmering       50 kr pr m²   

Lukka drenering ensidig    385   kr pr lm   

Lukka drenering tosidig    585 kr pr lm   

Grøfterensk     140  kr/lm pr side 1  

Torvrensk       40 kr/lm pr side  

  

I tabellene 1 og 2 er det visst enhetskostnader for utbedring til 10 tonn, basert på enhetsprisene 

ovenfor. Tiltakene er tilpasset forskjellig grad av bæreevnesvikt. Kostnader er eks. mva. Tabell 

1. Asfaltveier  

Type  Kostnad, m2  Mulig tiltak  

5,0  0  -  

4,5  80  2 cm asfaltdekke  

4,0  160  4 cm asfaltdekke  

3,5  240  3 cm asfaltdekke + 3 cm asfaltbærelag eller armering  
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3,0  320  4 cm asfaltdekke + 4 cm asfaltbærelag eller armering  

2,5  400  4 cm asfaltdekke + 6 cm asfaltbærelag eller  4 cm 

asfaltdekke + 3 cm asfaltbærelag + armering  

2,0  452  Vurderes i hvert tilfelle  

1,5  492  Vurderes i hvert tilfelle  

1,0  532  Vurderes i hvert tilfelle  

0,5  572  Vurderes i hvert tilfelle  

0,0  598  Ny veg  

  

Tabell 2. Grusveier  

Type  Kostnad  Mulig tiltak  

5,0  0  -  

4,5  26  5 cm grusdekke  

4,0  53  5 cm grusdekke + 5 cm bærelag av knust grus/fjell  

3,5  80  5 cm grusdekke + 10 cm bærelag av knust grus/fjell  

3,0  106  5 cm grusdekke + 15 cm bærelag av knust grus/fjell  

2,5  133  5 cm grusdekke + 20 cm bærelag av knust grus/fjell  

2,0  159  Vurderes i hvert tilfelle  

1,5  186  Vurderes i hvert tilfelle  

1,0  212  Vurderes i hvert tilfelle  

0,5  240  Vurderes i hvert tilfelle  

0,0  265  Ny veg  

  

Ved beregning av kostnader er det som grunnlag brukt en enhetskostnad for utbedring til 10 tonn 

aksellast. Ved utbedring til 8 tonn aksellast samt ved utbedring av gang- og sykkelveger/fortau vil 

enhetskostnaden være redusert med 10 %.    

Kartleggingsdata og estimert kostnad for oppgradering av kommunale veier er oppsummert i Tabell  

3.  

  

  

  

  

Tabell 3  

Veinavn  Kategori  Lengde, 

km  

Bredde, 

m  

Tilstand  Estimert 

kostnad 

asfaltering, 

1000 kr  

Kommentar  

Rådhusgata  H  0,2  8,5  3,5  Kr 408  Fortau på begge 

sider: tilstand OK  
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Klubbveien  S  0,27  5,5   1,5  Kr 730  Trafikksikkerhet: 

Presis veidrift 

stasjon bør flyttes  

Lyktveien  A  0,05  4,5  2,0   G  Kr 36  Grusvei  

Notveien  A  0,05  4,5  1,0  Kr 120    

Pynten  A  0,15  4,5  4,0  Kr 108    

Vågen  S  0,25  6,0  4,5  Kr 120  Noe små hull kan 

sporfylles  

Menesgata  S  0,05  5,0  4,0  Kr 40    

Laksfjordgata  H  0,91  5,0  3,0  Kr 1 456    

Juledagsnesveien  A  0,7  5,0  1,0  Kr 1 862    

Hjelplassen  A  0,1  6,0  4,5  Kr 48  Noe små hull kan 

sporfylles  

Prestebakken  H  0,25  5,5  2,0  Kr 621    

Presteheia  S  0,4  5,5  3,5  Kr 528    

Sykehusveien  A  0,15  3,5  3,0  Kr 168    

Kirkegaten (ny del)  S  0,15  5,5  5,0  0    

Kirkegata (gammel 

del)  

S  0,14  6,0  2,5  Kr 336  Fortau bredde: 1,6 

(god asfalt)  

Kløfta  A  0,18  5,0  4,0  Kr 144    

Prestevannsveien  A  0,3  4,0  3,5  Kr 228    

Elvedalen  A  0,26  4,5  3,0  Kr 375    

Skolegata  A  0,12  6,0  3,0  Kr 230    

Elvegata  H  0,26  6,0  1,5  Kr 767    

Øvergata  H  0,35  5,0  3,5  Kr 420  Kan repareres 

punktvis  

Mellomveien  A  0,23  4,5  2,0  Kr 468    

Fjellveien  A  0,4  3,0  3,5  Kr 288    

Øvre  

Sankthansveien  

A  0,15  4,5  3,5  Kr 162    

Nedre  

Sankhansveien  

A  0,075  5,5  5,0  0    

Larsjorda  A  0,05  5,5  1,5  Kr 135    

Porsangergata  H  0,59  5,5  3,5  Kr 779    

Fiskergata  S  0,44  5,3  4,5  Kr 193  Noe små hull kan 

sporfylles Skilt 

«parkering 

forbudt» mot 

Skårunge bhg bør 

settes opp  
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Fiskerveien/Sjøgata  S  0,45  6,5  4,5  Kr 234  Noe små hull kan 
sporfylles  
Fortau 1,6 m bred  

(brostein)  

Holmbuktveien  S  0,4  5,5-4,5  3,0  Kr 640    

Solbakken   A  0,08  5,0  3,0   G  Kr 41  Grusvei. Bør grøftes.  

Nedre  

Storbuktveien  

A  0,3  3,5-4,5  2,5  Kr 480    

Skiveien  A  0,07  3,0  2,0  Kr 95    

Elvebakken   A  0,17  4,5  1,0  Kr 407  Asfalt er nesten 

helt borte  

Utsikten  S  0,82  7,0  5,0  0  Fortau 1,4 bred 

(asfalt)  

Utstikk til utsikten  A  0,05  4,5  2,0  Kr 124    

Skytterveien  H  1,53  6,0  5,0  0  Asfaltert fortau i bra 

tilstand  

Tokleveien  A  0,75  4,0  1,0  Kr 1 596    

Åsenveien  A  0,2  3,0  2,0 G  Kr 95  Grusvei  

Sildreveien  H  0,42  5,5  4,5  Kr 185  Noe små hull kan 
sporfylles.  
Vannkum må  

byttes  

Øvre Storbuktveien  A  0,2  4,5  3,5  Kr 216    

Utstikk   A  0,06  4,0  1,0  G  Kr 51  Grusvei  

Gammelveien  A  0,15  5,5  2,5  Kr 330    

Førstevannsveien  H  0,58  5,0  4,0  Kr 464    

Posrveien  A  0,2  4,0  4,0  Kr 128    

Ringveien  A  0,48  5,0  1,5  Kr 1180    

Vinkelen  A  0,08  4,5  1,0   G  Kr 76  Grusvej  

Sørveien  A  0,23  5,0  1,0  Kr 611    

Nordveien  A  0,1  4,5  5,0  0    

Industriveien  S  0,22  6,0  2,5  Kr 624    

Vannverksveien  A  0,25  5,0  2,5   G  Kr 166  Grusvei  

Kobbholveien  A  1,02  6,0  1,0   G  Kr 1297  Grusvei/anleggsvei  

Øvre Elvebakken  A  0,5  5,5  1,0   G  Kr 583  Grusvei  

              

Nordvågen              

Helnesveien  A  0,2  4,5  4,0  Kr 144    

Bakken  A  0,25  4,5  4,0  Kr 180    

Solveien  A  0,4  4,5  3,0  Kr 576    

Husmorveien  A  0,07  4,0  5,0  0  Grusvei  
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Viakveien  A  0,15  5,0  4,0  Kr 120    

Haugen  A  0,17  5,0  1,0  Kr 452  Vannledninger må 

byttes ut  

Øraveien  A  0,12  4,0  4,0  Kr 77    

Kjelvikveien  A  0,45  5,0  5,0  0    

Hovedveien   A  0,06  4,0  5,0    G  0  Grusvei  

Strandveien  A  0,15  4,0  1,0  Kr 319    

              

Gjesvær              

Midtveien   A  0,38  4,5  1,0  Kr 910    

Tore Hundensvei  A  0,38  4,5  2,0  Kr 773    

Nygårdsveien   S  0,61  5,0  2,5  Kr 1220    

              

Skarsvåg              

Otterveien  A  0,42  5,5  1,0  Kr 1229    

Torvelegda  A  0,5  4,5  2,0  Kr 1017    

Værefjellet   A  0,21  4,5  1,0  Kr 503    

Skutnesveien   A  0,38  4,5  1,0  Kr 910    

Vei til allmenskai  A  0,32  4,5  4,0  Kr 230    

Børnesveien  A  0,12  5,0  1,0  Kr 319    

              

Kamøyvær              

Vikran  A  0,3  4,0  2,0  Kr 542    

Kirkegårdsveien  A  0,11  4,5  4,0  Kr 79    

Duksfjordveien  A  0,26  4,0  4,0  Kr 166    

Risfjordsveien  A  0,06  4,0  4,0  Kr 13  Grusvei  

Fjellstien  A  0,07  4,0  5,0  0  Grusvei  

              

Repvåg  A  1,61  5,5  1,0    G  Kr 1 877  Grusvei  

              

TOTALT    24,3 km      Kr 32 049    

  

4. Anbefalinger for asfalteringsrekkefølge  

 Asfaltering og veirehabilitering anbefales gjennomført i hht «Ring 1, ring 2,…» prinsippet. 1 

prioritering da får sentrumsnære veier og gater («ring 1»). «Ringen» er den omtrentlige «sirkel», som 

veistandard løftes opp før en skal utvide veivedlikeholdsproskekter til større «ring».  

Asfalteringsprosjekter bør sees i sammenheng med behov for utskifting av VA-infrastruktur. Forslag 

til 1. og andre prioritering blir sendt til Kraftverket for å koordinere eventuelt arbeid med utskifting 

av strømkabler og andre infrastruktur. Tabell 4. Asfaltering 1.prioritering  
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  2018  2019  2020  2021  

Elvegata/Skolegata 

støttemur og 

asfaltering  

Kr 3 000 000        

Klubbveien      Kr 730 000    

Notveien      Kr 120 000    

Elvebakken 

(Storbukt)  

Kr 407 000        

Kirkegata  gammel 

del  

Kr 336 000        

Ringveien    Kr 1 180 000      

Åsenveien      Kr 95 000    

Sykehusveien  Kr 168 000        

Øvre Elvebakken (G)        Kr 583 000  

Prestebakken        Kr 621 000  

Vinkelen (G)  Kr 76 000        

Solveien autovern  Kr 50 000        

Totalt:  Kr 1 037 000  Kr 1 180 000  Kr 945 000  Kr 1 204 000  

  

Tabell 5. Ikke prioriterte veger i planperioden   

  Honningsvåg  Skarsvåg  Gjesvær  Repvåg  

Tokleveien  1 600 000        

Sørveien   611 000        

Kobhollaveien   1 297 000        

Mellomveien  468 000        

Larsjorda  135 000        

Otterveien     1 229 000      

Værefjellet     503 000      

Skutnesveien    910 000      

Bjørnesveien     319 000      

Midtveien      910 000    

Torehundensvei      773 000    

Nygårdsveien       1 220 000    

Repvåg        1 877 000  

                        Totalt  4 213 000  5 904 000  2 903 000  1 887 000  

  


