Hammerfest kommune

Møteprotokoll
05/04

Utvalg:

Kommunestyret

Møtested:

Kommunestyresalen

Dato:

Torsdag 07.10.04

Tidspunkt:

Kl. 18:00

Følgende medlemmer møtte:
Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen , varaordfører Kristine Jørstad Bock, Snorre Sunquist,
Tom Mortensen, John Wahl, Rosel Olsen (for Hans M. Ellingsen), Trygve Paulsen (kom
18.50), Jarle Edvardsen, Wenche Stenvoll, Inger Jørstad (for Trude Klaussen), Arnulf
Arntzen, Solbjørg Mikkelsen, Hanne M. Husvik, Stig Johan Trondsen, Nina Jørgensen, Frank
Einar Hansen, Bjarne Hansen, Bjørn Dagfinn Johansen, Willy Olsen og Ronny Holm.
Fra Høyre: Bjørn Ottem Hansen, Kate Johansen (for Roger Bloch) og Kristel Monique
Jørgensen (for Ann Kristin Kvalsvik).
Fra FRP: Richard Bjørklund (for Raymond Sletten) og Nils A. Bjørnstad.
Fra RV: Alvin R. Vasèli og Sigbjørn Helskog (for Anna W. Blix).
Fra SV: Reidar Johansen og Gunnar Milch (for Svein Aspelund).
Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Hans M. Ellingsen, Trude Klaussen, Roger Bloch, Ann Kristin Kvalsvik, Raymond Sletten,
Svein Aspelund og Anna W. Blix.
Følgende varamedlemmer møtte i stede:
Rosel Olsen, Inger Jørstad, Kristel Monique Jørgensen, Kate Johansen, Richard Bjørklund,
Gunnar Milch og Sigbjørn Helskog.
Fra administrasjonen møtte:
Rådmann Dagny Haga, rådgiver Per Arnesen, overing. Jørn Berg, virksomhetsleder vann
Tore Holm, sektorledere Odd Edvardsen, Grethe Gebhardt og Arvid Isaksen. Videre møtte
planlegger Kirsti Hansen.
Fra Hammerfest turist og Isbjørnklubben møtte daglig leder Ole M. Olsen.
Fra Hammerfest Eiendom KF møtte daglig leder Jon E. Hansen.
28 representanter (av 29) til stede. Trygve Paulsen ankom 18.50.
29 representanter (av 29) til stede. Bjørn D. Johansen fikk innvilget permisjon fra kl. 20.15
28 representanter (av 29) til stede.

Alf E. Jakobsen
Ordfører
Svanhild Moen
Formannskapssekretær
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Innkallingen – enstemmig godkjent.
Sakslisten/dagsorden:
Den opprinnelige sakslisten har sakene 053/04 til og med 068/04. Sakene 067/04 og 068/04
ble ettersendt.
Ordfører ønsket i tillegg til det ordinære sakskartet å behandle følgende tilleggssak:
Sak 069/04 ”Leiligheter for flyktninger – endring av plan”.
Vedtak: Sakslisten med sakene 053/04 til og med 069/04 – enstemmig godkjent.

PS 053/04

Låneopptak startlånsmidler

IV. Saksbehandler innstilling:
Hammerfest kommunestyre vedtar å ta opp ytterligere 10 millioner i startlånsmidler i 2004.
Hammerfest, den 24.09.04.
Jan Tor Pedersen
Rådgiver
Etatsjefs innstilling:
Hammerfest, den 24.09.04.
Torbjørn Næss
Sektorleder
Rådmannens innstilling:
Hammerfest, den 24.09.04.
Dagny Haga
rådmann
Behandling i Formannskapet - 30.09.04:
Som innstillingen – enstemmig vedtatt
Vedtak i Formannskapet - 30.09.04:
Hammerfest kommunestyre vedtar å ta opp ytterligere 10 millioner i startlånsmidler i 2004.
Behandling i Kommunestyret - 07.10.04:
Sigbjørn Helskog fremmet på vegne av RV følgende forslag:
…. 10 millioner…. endres til …30 millioner…
Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag:
Kommunestyret ber administrasjonen legge fram en helhetlig vurdering av startlånsordningen
ut fra det sterk økende boligbehovet i Hammerfest i forbindelse med budsjettbehandlingen.
Votering:
Innstillingen fikk 27 stemmer og RV’s forslag 2 stemmer.
SV’s forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 07.10.04:
Hammerfest kommunestyre vedtar å ta opp ytterligere 10 millioner i startlånsmidler i 2004.
Kommunestyret ber administrasjonen legge fram en helhetlig vurdering av startlånsordningen
ut fra det sterk økende boligbehovet i Hammerfest i forbindelse med budsjettbehandlingen.
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PS 054/04

Revisjon av samarbeidsavtale mellom Hammerfest
kommune og Hammerfest Turist A/S

IV. Saksbehandler innstilling:
Hammerfest kommunestyre godkjenner utkast til avtale som ny samarbeidsavtale mellom
Hammerfest kommune og Hammerfest Turist A/S for perioden 1.1.05 til 31.12.07.
Hammerfest, den 13.9.04
Bjørn H. Risto
næringskonsulent
Næringssjefens innstilling:
Innstillingen tiltres.
Hammerfest, den 13.9.04
Alf Birger Olsen
Næringssjef
Rådmannens innstilling:
Innstillingen tiltres.
Hammerfest, den 13.9.04
Dagny Haga
rådmann
Behandling i Styret for Miljø og Utvikling - 05.10.04:
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak i Styret for Miljø og Utvikling - 05.10.04:
Hammerfest kommunestyre godkjenner utkast til avtale som ny samarbeidsavtale mellom
Hammerfest kommune og Hammerfest Turist A/S for perioden 1.1.05 til 31.12.07.
Behandling i Kommunestyret - 07.10.04:
Administrasjonen endret saksbehandlers innstilling:
Hammerfest kommunestyre godkjenner utkast til avtale som ny samarbeidsavtale mellom
Hammerfest kommune og Hammerfest Turist A/S for perioden 1.1.05 til 31.12.08.
Som innstillingen m/ endring – enstemmig vedtatt.
Ronny Holm fremmet på vegne av AP følgende forslag:
Hammerfest turist’s oppgaver burde inneholde en liste over særlig prioriterte oppgaver.
Forslaget oversendes formannskapet.
Vedtak i Kommunestyret - 07.10.04:
Hammerfest kommunestyre godkjenner utkast til avtale som ny samarbeidsavtale mellom
Hammerfest kommune og Hammerfest Turist A/S for perioden 1.1.05 til 31.12.08.

PS 055/04

Alkoholpolitiske retningslinjer - revisjon

IV. Sektorleders innstilling:
Kommunestyret vedtar følgende forslag til reglement for salg og skjenking av alkoholholdige
drikkevarer i Hammerfest kommune:
KOMMUNALT REGLEMENT VEDR. SALG OG SKJENKING AV
ALKOHOLHOLDIGE DRIKKEVARER I HAMMERFEST KOMMUNE
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(Vedtatt av Kommunestyret 25.03.92, sist revidert 07.10.2004)
1.
Formålsbestemmelse
Det kommunale reglement for salg og skjenking av alkoholholdige drikkevarer gjelder de
drikkevarer som omfattes av Lov om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (Alkoholloven)
av 02.06.1989 nr. 27. Alle paragrafhenvisninger i dette reglement er til Alkoholloven dersom
ikke annet framgår av den enkelte henvisning.
Lovens formål §1-1 lyder som følger:
”Reguleringen av innførsel og omsetning av alkoholholdig drikk etter denne lov har som mål
og begrense i størst mulig utstrekning de samfunnsmessige og individuelle skader som
alkoholbruk kan innebære. Som et ledd i dette, sikter loven på å begrense forbruket av
alkoholholdige drikkevarer.
2.
Kommunestyrets målsetting med kommunalt reglement
Ut fra de store negative konsekvenser bruk/misbruk av alkohol medfører for så vel
samfunnet, enkeltmennesker og familier, har Hammerfest kommune vedtatt følgende
målsetting for sin skjenkepolitikk:
Hammerfest kommune har som målsetting å redusere forbruket av alkohol og en aktiv
bekjempelse av illegal alkoholomsetning i kommunen.
Denne målsetting vil ligge til grunn ved tildeling av skjenkebevillinger.
Hammerfest kommune vil legge vekt på at kommunen skal fremstå med et variert tilbud
innen restaurantbransjen. Det vil igjen si at skjenkesteder som kan fremvise et variert tilbud,
som fremstår som noe mer enn rene skjenkesteder, vil bli prioritert ved tildeling av bevilling.
Det skal vurderes nøye ved hver enkelt tildeling hvor mange ukedager skjenkebevillingen
skal gis.
Hammerfest kommune vil også legge vekt på gode lokaliteter, med særlig vekt på
tilgjengelighet for funksjonshemmede.
Hammerfest kommune vil ikke tildele faste skjenkebevillinger i tilknytning til idretts-, bo- og
ungdomsmiljøer. Det vil likeledes ikke bli tildelt faste skjenkebevillinger i tilknytning til
skolemiljøer, men det åpnes likevel for bevillinger på kveldstid.
Hammerfest kommune vil presisere at forbudet for reklame skal overholdes absolutt, og det
vil bli ført tilsyn med dette som en del av de faste kontrollene.
Hammerfest kommune vil oppfordre til bedret tilbud på alkoholfrie drikkevarer.
Administrasjonen v/rusmiddeltjenesten og politiet har utarbeidet et holdningsskapende
opplegg som rettes mot ungdom i ungdomsskolen og i videregående skole. Det er viktig at
dette arbeidet fortsetter og utvides til andre ungdomsmiljøer.
3 Definisjoner
I dette reglementet legges følgende definisjoner til grunn:
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Salg:

Med salg forstås overdragelse av alkoholholdig drikk til forbruker
mot vederlag, for drikking utenfor salgsstedet (§1-4).
Skjenking:
Med skjenking forstås salg for drikking på stedet. Som skjenking
regnes det også når bevillingsinnehaver vet om at det drikkes i deler av
hans hus som han har rådighet over, eller på andre steder i hans
besittelse, eller på husets nærmeste tilliggelser (§1-4).
Bevilling:
Salg og skjenking av alkoholholdige drikkevarer som omfattes av dette
reglement, kan bare skje på grunnlag av kommunal bevilling.
Alkoholholdig drikk: Lovens bestemmelser omfatter bare alkoholholdige drikker over 2,50
volumprosent. Dette innebærer at lettøl og lettvin kan omsettes og
skjenkes uavhengig av bevilling. Imidlertid er det tatt inn en
bestemmelse om at omsetning og skjenking av alkoholholdige drikker
mellom 0,70 og 2,50 volumprosent skal underlegges lovens vanlige
aldersbestemmelser. Dette innebærer at lettøl og lettvin ikke kan
skjenkes eller selges til personer under 18 år (§§1-3 og 1-5).
4 Myndighetsorganer
Kommunestyrets myndighet etter Alkoholloven utøves av Formannskapet. Hjemmel for slik
delegasjon finnes i Alkohollovens §1-12.
Rådmannen utøver Kommunestyrets myndighet etter Alkohollovens §1-6 3. ledd, §4-5
(unntatt det å gi ambulerende bevillinger generelt, som tilligger Formannskapet), §4-2 fjerde
ledd, siste setning, samt §4-4, tredje ledd. Hjemmel for slik delegasjon finnes i
Alkohollovens §1-12, 2. ledd.
Dette medfører følgende oppgavefordeling:
Formannskapet:
- avgjør søknader om salgs- eller skjenkebevillinger, samt søknader om permanent
utvidelse av disse.
- bestemmer antall ambulerende bevillinger i kommunen.
- godkjenner ny bevillingshaver i eksisterende salgs- og skjenkesteder.
- avgjør saker om inndraging av bevilling for salgs- og skjenkesteder.
Rådmannen avgjør søknader om:
- tildeling av bevilling for en enkelt anledning, men maksimalt for 6 dager (Rundskriv til
Alkoholloven I 6/98.
- tildeling av ambulerende bevilling i det enkelte tilfelle.
- utvidelse av skjenketid for en enkelt anledning.
- utvidelse av skjenkelokale for en enkelt anledning.
Formannskapet gis halvårlig orientering om de saker som har vært administrativt behandlet.
5 Saksbehandlingsregler
Søknader om salgs- og skjenkebevillinger stiles til Hammerfest kommune, Styret for kultur,
omsorg og undervisning. Administrasjonen forbereder behandlingen i styret.
Søknad om salgs- og/eller skjenkebevilling skal foregå på egne søknadsskjema som fåes ved
henvendelse til Servicekontoret i kommunen.
Søknader som skal avgjøres av Formannskapet må påregnes inntil 1,5 måneds
behandlingstid.
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Søknader som skal avgjøres av Rådmannen må påregnes 14 dagers behandlingstid.
Det er søkers ansvar å sende inn søknad i så god tid at ovennevnte frister kan overholdes.
Kommunens vedtak kan påklages til Fylkesmannen (§1-16).
6 Kontrollorgan
Kommunens utvalg til å forestå kontroll med salg av øl og skjenking av alkoholholdig drikk
(jf. Forskrift til Alkohollovens §10.1), er Styret for kultur, omsorg og undervisning.
Kontroll av salgs- og skjenkesteder skal foretas av innleide kontrollører. Myndighet til å
engasjere kontrollører tilligger utvalget.
Rapporter fra utvalget sendes Formannskapet.
7 Krav til bevillingshaver
Bevillinger etter dette reglement kan bare gis til personer som oppfyller Alkohollovens krav
og som må antas ikke å ville misbruke salgsretten/skjenkeretten.
8 Bevillingsperioden
Bevillingsperioden for salg og skjenking av øl, vin og brennevin settes til 4 år, med opphør
senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer (§1-6).
Bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk kan dessuten gis for en bestemt del av året og
for enkelte anledninger.
9 Inndragning m.m.
Ved overtredelse av gjeldende lov og regleverk kan Formannskapet bestemme en passende
sanksjon i form av:
- skriftlig advarsel
- midlertidig inndragning av bevillingen
- inndragning av bevillingen for resten av bevillingsperioden
Grunnlaget for inndragning av bevilling er brudd på Alkohollovens bestemmelser omkring
salg og skjenking. Overtredelse av andre bestemmelser enn Alkohollovgivningen kan gi
grunnlag for inndragning såfremt bestemmelsene har nær sammenheng med Alkohollovens
formål.
10 Kommunale avgifter (jf. Forskrift til Alkoholloven §11-2)
Bevillingsgebyret fastsettes for ett kalenderår om ganger for hver enkelt bevilling på
grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk.
Gebyret skal betales etter følgende satser:
-

Salg av øl: kr 0,16 pr. vareliter

Skjenking av alkoholholdig drikk:
-

kr 0,31 pr. vareliter øl
kr 0,73 pr. vareliter vin
kr 2,71 pr. vareliter brennevin

Bevillingsgebyret utgjør minimum kr 1 000 pr. år for salg og kr 3 000 for skjenking.
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Bevillingsavgiften for ambulerende bevilling fastsettes til kr 200 pr. gang.
Avgiften avsettes til tverretatlige tiltak med sikte på å forebygge rusmiddelmisbruk blant barn
og unge.
11 Salgsbevilling for øl, vin og brennevin
Salg av øl kl II kan foregå fra egne utsalg eller dagligvareforetninger, på hverdager til kl
2000 og på lørdager til kl 1800. Det vil ikke bli gitt salgsbevilling for øl til kiosk/storkiosk.
12 Skjenkebevillinger
Åpningstiden fastsettes i forbindelse med den enkelte bevilling.
Hammerfest, den 23.08.04
Else-Karin Strømme
Sektorleder sosiale tjenester
Sign.
Rådmannens innstilling:
Sektorleders innstilling tiltres.
Hammerfest, den 21.0904
Dagny Haga
rådmann
Behandling i Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning - 29.09.04:
Administrasjonen har følgende tilleggsforslag til punkt 2 i reglementet:
Ved fornyelse av bevillinger kan det vurderes å innskrenke skjenketiden for steder som har
begått brudd på alkohollovens bestemmelser i foregående periode.
Innstillingen med tilleggsforslag til punkt 2 – enstemmig vedtatt
Vedtak i Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning - 29.09.04:
Kommunestyret vedtar følgende forslag til reglement for salg og skjenking av alkoholholdige
drikkevarer i Hammerfest kommune:
KOMMUNALT REGLEMENT VEDR. SALG OG SKJENKING AV
ALKOHOLHOLDIGE DRIKKEVARER I HAMMERFEST KOMMUNE
(Vedtatt av Kommunestyret 25.03.92, sist revidert 07.10.2004)
1.
Formålsbestemmelse
Det kommunale reglement for salg og skjenking av alkoholholdige drikkevarer gjelder de
drikkevarer som omfattes av Lov om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (Alkoholloven)
av 02.06.1989 nr. 27. Alle paragrafhenvisninger i dette reglement er til Alkoholloven dersom
ikke annet framgår av den enkelte henvisning.
Lovens formål §1-1 lyder som følger:
”Reguleringen av innførsel og omsetning av alkoholholdig drikk etter denne lov har som mål
og begrense i størst mulig utstrekning de samfunnsmessige og individuelle skader som
alkoholbruk kan innebære. Som et ledd i dette, sikter loven på å begrense forbruket av
alkoholholdige drikkevarer.
2.

Kommunestyrets målsetting med kommunalt reglement
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Ut fra de store negative konsekvenser bruk/misbruk av alkohol medfører for så vel
samfunnet, enkeltmennesker og familier, har Hammerfest kommune vedtatt følgende
målsetting for sin skjenkepolitikk:
Hammerfest kommune har som målsetting å redusere forbruket av alkohol og en aktiv
bekjempelse av illegal alkoholomsetning i kommunen.
Denne målsetting vil ligge til grunn ved tildeling av skjenkebevillinger.
Hammerfest kommune vil legge vekt på at kommunen skal fremstå med et variert tilbud
innen restaurantbransjen. Det vil igjen si at skjenkesteder som kan fremvise et variert tilbud,
som fremstår som noe mer enn rene skjenkesteder, vil bli prioritert ved tildeling av bevilling.
Det skal vurderes nøye ved hver enkelt tildeling hvor mange ukedager skjenkebevillingen
skal gis.
Hammerfest kommune vil også legge vekt på gode lokaliteter, med særlig vekt på
tilgjengelighet for funksjonshemmede.

Hammerfest kommune vil ikke tildele faste skjenkebevillinger i tilknytning til idretts-, bo- og
ungdomsmiljøer. Det vil likeledes ikke bli tildelt faste skjenkebevillinger i tilknytning til
skolemiljøer, men det åpnes likevel for bevillinger på kveldstid.
Hammerfest kommune vil presisere at forbudet for reklame skal overholdes absolutt, og det
vil bli ført tilsyn med dette som en del av de faste kontrollene.
Hammerfest kommune vil oppfordre til bedret tilbud på alkoholfrie drikkevarer.
Administrasjonen v/rusmiddeltjenesten og politiet har utarbeidet et holdningsskapende
opplegg som rettes mot ungdom i ungdomsskolen og i videregående skole. Det er viktig at
dette arbeidet fortsetter og utvides til andre ungdomsmiljøer.
Ved fornyelse av bevillinger kan det vurderes å innskrenke skjenketiden for steder som har
begått brudd på alkohollovens bestemmelser i foregående periode.

3.
Definisjoner
I dette reglementet legges følgende definisjoner til grunn:
Salg:

Med salg forstås overdragelse av alkoholholdig drikk til forbruker mot
vederlag, for drikking utenfor salgsstedet (§1-4).
Skjenking:
Med skjenking forstås salg for drikking på stedet. Som skjenking
regnes det også når bevillingsinnehaver vet om at det drikkes i deler av
hans hus som han har rådighet over, eller på andre steder i hans
besittelse, eller på husets nærmeste tilliggelser (§1-4).
Bevilling:
Salg og skjenking av alkoholholdige drikkevarer som omfattes av dette
reglement, kan bare skje på grunnlag av kommunal bevilling.
Alkoholholdig drikk: Lovens bestemmelser omfatter bare alkoholholdige drikker over 2,50
volumprosent. Dette innebærer at lettøl og lettvin kan omsettes og
skjenkes uavhengig av bevilling. Imidlertid er det tatt inn en
bestemmelse om at omsetning og skjenking av alkoholholdige drikker
mellom 0,70 og 2,50 volumprosent skal underlegges lovens vanlige
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aldersbestemmelser. Dette innebærer at lettøl og lettvin ikke kan
skjenkes eller selges til personer under 18 år (§§1-3 og 1-5).
4.
Myndighetsorganer
Kommunestyrets myndighet etter Alkoholloven utøves av Formannskapet. Hjemmel for slik
delegasjon finnes i Alkohollovens §1-12.
Rådmannen utøver Kommunestyrets myndighet etter Alkohollovens §1-6 3. ledd, §4-5
(unntatt det å gi ambulerende bevillinger generelt, som tilligger Formannskapet), §4-2 fjerde
ledd, siste setning, samt §4-4, tredje ledd. Hjemmel for slik delegasjon finnes i
Alkohollovens §1-12, 2. ledd.

Dette medfører følgende oppgavefordeling:
Formannskapet:
- avgjør søknader om salgs- eller skjenkebevillinger, samt søknader om permanent
utvidelse av disse.
- bestemmer antall ambulerende bevillinger i kommunen.
- godkjenner ny bevillingshaver i eksisterende salgs- og skjenkesteder.
- avgjør saker om inndraging av bevilling for salgs- og skjenkesteder.
Rådmannen avgjør søknader om:
- tildeling av bevilling for en enkelt anledning, men maksimalt for 6 dager (Rundskriv til
Alkoholloven I 6/98.
- tildeling av ambulerende bevilling i det enkelte tilfelle.
- utvidelse av skjenketid for en enkelt anledning.
- utvidelse av skjenkelokale for en enkelt anledning.
Formannskapet gis halvårlig orientering om de saker som har vært administrativt behandlet.

5.
Saksbehandlingsregler
Søknader om salgs- og skjenkebevillinger stiles til Hammerfest kommune, Styret for kultur,
omsorg og undervisning. Administrasjonen forbereder behandlingen i styret.
Søknad om salgs- og/eller skjenkebevilling skal foregå på egne søknadsskjema som fåes ved
henvendelse til Servicekontoret i kommunen.
Søknader som skal avgjøres av Formannskapet må påregnes inntil 1,5 måneds
behandlingstid.
Søknader som skal avgjøres av Rådmannen må påregnes 14 dagers behandlingstid.
Det er søkers ansvar å sende inn søknad i så god tid at ovennevnte frister kan overholdes.
Kommunens vedtak kan påklages til Fylkesmannen (§1-16).
6.
Kontrollorgan
Kommunens utvalg til å forestå kontroll med salg av øl og skjenking av alkoholholdig drikk
(jf. Forskrift til Alkohollovens §10.1), er Styret for kultur, omsorg og undervisning.
Kontroll av salgs- og skjenkesteder skal foretas av innleide kontrollører. Myndighet til å
engasjere kontrollører tilligger utvalget.
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Rapporter fra utvalget sendes Formannskapet.
7.
Krav til bevillingshaver
Bevillinger etter dette reglement kan bare gis til personer som oppfyller Alkohollovens krav
og som må antas ikke å ville misbruke salgsretten/skjenkeretten.

8.
Bevillingsperioden
Bevillingsperioden for salg og skjenking av øl, vin og brennevin settes til 4 år, med opphør
senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer (§1-6).
Bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk kan dessuten gis for en bestemt del av året og
for enkelte anledninger.
9.
Inndragning m.m.
Ved overtredelse av gjeldende lov og regleverk kan Formannskapet bestemme en passende
sanksjon i form av:
- skriftlig advarsel
- midlertidig inndragning av bevillingen
- inndragning av bevillingen for resten av bevillingsperioden
Grunnlaget for inndragning av bevilling er brudd på Alkohollovens bestemmelser omkring
salg og skjenking. Overtredelse av andre bestemmelser enn Alkohollovgivningen kan gi
grunnlag for inndragning såfremt bestemmelsene har nær sammenheng med Alkohollovens
formål.
10.
Kommunale avgifter (jf. Forskrift til Alkoholloven §11-2)
Bevillingsgebyret fastsettes for ett kalenderår om ganger for hver enkelt bevilling på
grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk.
Gebyret skal betales etter følgende satser:
-

Salg av øl: kr 0,16 pr. vareliter

Skjenking av alkoholholdig drikk:
-

kr 0,31 pr. vareliter øl
kr 0,73 pr. vareliter vin
kr 2,71 pr. vareliter brennevin

Bevillingsgebyret utgjør minimum kr 1 000 pr. år for salg og kr 3 000 for skjenking.
Bevillingsavgiften for ambulerende bevilling fastsettes til kr 200 pr. gang.
Avgiften avsettes til tverretatlige tiltak med sikte på å forebygge rusmiddelmisbruk blant barn
og unge.
11.
Salgsbevilling for øl, vin og brennevin
Salg av øl kl II kan foregå fra egne utsalg eller dagligvareforetninger, på hverdager til kl
2000 og på lørdager til kl 1800. Det vil ikke bli gitt salgsbevilling for øl til kiosk/storkiosk.
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12.
Skjenkebevillinger
Åpningstiden fastsettes i forbindelse med den enkelte bevilling.
Behandling i Formannskapet - 30.09.04:
Rådmannen foreslo følgende tilleggs-/endringsforslag:
Tillegg til reglementets punkt 4: …… Rådmannen avgjør søknader om: Godkjenne ny styrer
og stedfortreder hos eksisterende salgs- og skjenkesteder (§ 1 – 7C)
Til Punkt 12: Skjenketiden natt til lørdag og søndag settes til senest kl. 02.00.

Votering: Tillegg til reglementets punkt 4: enstemmig vedtatt
Votering: KOU styrets forslag til punkt 12 vedtatt med 8 stemmer mot 1 stemme avgitt for
administrasjons endringsforslag .
Votering: KOU- styrets innstilling med endringsforslag til punkt 4 – enstemmig vedtatt.
Vedtak i Formannskapet - 30.09.04:
Kommunestyret vedtar følgende forslag til reglement for salg og skjenking av alkoholholdige
drikkevarer i Hammerfest kommune:
KOMMUNALT REGLEMENT VEDR. SALG OG SKJENKING AV
ALKOHOLHOLDIGE DRIKKEVARER I HAMMERFEST KOMMUNE
(Vedtatt av Kommunestyret 25.03.92, sist revidert 07.10.2004)
1.
Formålsbestemmelse
Det kommunale reglement for salg og skjenking av alkoholholdige drikkevarer gjelder de
drikkevarer som omfattes av Lov om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (Alkoholloven)
av 02.06.1989 nr. 27. Alle paragrafhenvisninger i dette reglement er til Alkoholloven dersom
ikke annet framgår av den enkelte henvisning.
Lovens formål §1-1 lyder som følger:
”Reguleringen av innførsel og omsetning av alkoholholdig drikk etter denne lov har som mål
og begrense i størst mulig utstrekning de samfunnsmessige og individuelle skader som
alkoholbruk kan innebære. Som et ledd i dette, sikter loven på å begrense forbruket av
alkoholholdige drikkevarer.
2.
Kommunestyrets målsetting med kommunalt reglement
Ut fra de store negative konsekvenser bruk/misbruk av alkohol medfører for så vel
samfunnet, enkeltmennesker og familier, har Hammerfest kommune vedtatt følgende
målsetting for sin skjenkepolitikk:
Hammerfest kommune har som målsetting å redusere forbruket av alkohol og en aktiv
bekjempelse av illegal alkoholomsetning i kommunen.
Denne målsetting vil ligge til grunn ved tildeling av skjenkebevillinger.
Hammerfest kommune vil legge vekt på at kommunen skal fremstå med et variert tilbud
innen restaurantbransjen. Det vil igjen si at skjenkesteder som kan fremvise et variert tilbud,
som fremstår som noe mer enn rene skjenkesteder, vil bli prioritert ved tildeling av bevilling.
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Det skal vurderes nøye ved hver enkelt tildeling hvor mange ukedager skjenkebevillingen
skal gis.
Hammerfest kommune vil også legge vekt på gode lokaliteter, med særlig vekt på
tilgjengelighet for funksjonshemmede.

Hammerfest kommune vil ikke tildele faste skjenkebevillinger i tilknytning til idretts-, bo- og
ungdomsmiljøer. Det vil likeledes ikke bli tildelt faste skjenkebevillinger i tilknytning til
skolemiljøer, men det åpnes likevel for bevillinger på kveldstid.
Hammerfest kommune vil presisere at forbudet for reklame skal overholdes absolutt, og det
vil bli ført tilsyn med dette som en del av de faste kontrollene.
Hammerfest kommune vil oppfordre til bedret tilbud på alkoholfrie drikkevarer.
Administrasjonen v/rusmiddeltjenesten og politiet har utarbeidet et holdningsskapende
opplegg som rettes mot ungdom i ungdomsskolen og i videregående skole. Det er viktig at
dette arbeidet fortsetter og utvides til andre ungdomsmiljøer.
Ved fornyelse av bevillinger kan det vurderes å innskrenke skjenketiden for steder som har
begått brudd på alkohollovens bestemmelser i foregående periode.

3.
Definisjoner
I dette reglementet legges følgende definisjoner til grunn:
Salg:

Med salg forstås overdragelse av alkoholholdig drikk til forbruker mot
vederlag, for drikking utenfor salgsstedet (§1-4).
Skjenking:
Med skjenking forstås salg for drikking på stedet. Som skjenking
regnes det også når bevillingsinnehaver vet om at det drikkes i deler av
hans hus som han har rådighet over, eller på andre steder i hans
besittelse, eller på husets nærmeste tilliggelser (§1-4).
Bevilling:
Salg og skjenking av alkoholholdige drikkevarer som omfattes av dette
reglement, kan bare skje på grunnlag av kommunal bevilling.
Alkoholholdig drikk: Lovens bestemmelser omfatter bare alkoholholdige drikker over 2,50
volumprosent. Dette innebærer at lettøl og lettvin kan omsettes og
skjenkes uavhengig av bevilling. Imidlertid er det tatt inn en
bestemmelse om at omsetning og skjenking av alkoholholdige drikker
mellom 0,70 og 2,50 volumprosent skal underlegges lovens vanlige
aldersbestemmelser. Dette innebærer at lettøl og lettvin ikke kan
skjenkes eller selges til personer under 18 år (§§1-3 og 1-5).
4.
Myndighetsorganer
Kommunestyrets myndighet etter Alkoholloven utøves av Formannskapet. Hjemmel for slik
delegasjon finnes i Alkohollovens §1-12.
Rådmannen utøver Kommunestyrets myndighet etter Alkohollovens §1-6 3. ledd, §4-5
(unntatt det å gi ambulerende bevillinger generelt, som tilligger Formannskapet), §4-2 fjerde
ledd, siste setning, samt §4-4, tredje ledd. Hjemmel for slik delegasjon finnes i
Alkohollovens §1-12, 2. ledd.
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Dette medfører følgende oppgavefordeling:

Formannskapet:
- avgjør søknader om salgs- eller skjenkebevillinger, samt søknader om permanent
utvidelse av disse.
- bestemmer antall ambulerende bevillinger i kommunen.
- godkjenner ny bevillingshaver i eksisterende salgs- og skjenkesteder.
- avgjør saker om inndraging av bevilling for salgs- og skjenkesteder.
Rådmannen avgjør søknader om:
- tildeling av bevilling for en enkelt anledning, men maksimalt for 6 dager (Rundskriv til
Alkoholloven I 6/98.
- tildeling av ambulerende bevilling i det enkelte tilfelle.
- utvidelse av skjenketid for en enkelt anledning.
- utvidelse av skjenkelokale for en enkelt anledning.
- Godkjenne ny styrer og stedfortreder hos eksisterende salgs- og skjenkesteder (§ 1 – 7C)
Formannskapet gis halvårlig orientering om de saker som har vært administrativt behandlet.
5.
Saksbehandlingsregler
Søknader om salgs- og skjenkebevillinger stiles til Hammerfest kommune, Styret for kultur,
omsorg og undervisning. Administrasjonen forbereder behandlingen i styret.
Søknad om salgs- og/eller skjenkebevilling skal foregå på egne søknadsskjema som fåes ved
henvendelse til Servicekontoret i kommunen.
Søknader som skal avgjøres av Formannskapet må påregnes inntil 1,5 måneds
behandlingstid.
Søknader som skal avgjøres av Rådmannen må påregnes 14 dagers behandlingstid.
Det er søkers ansvar å sende inn søknad i så god tid at ovennevnte frister kan overholdes.
Kommunens vedtak kan påklages til Fylkesmannen (§1-16).
6.
Kontrollorgan
Kommunens utvalg til å forestå kontroll med salg av øl og skjenking av alkoholholdig drikk
(jf. Forskrift til Alkohollovens §10.1), er Styret for kultur, omsorg og undervisning.
Kontroll av salgs- og skjenkesteder skal foretas av innleide kontrollører. Myndighet til å
engasjere kontrollører tilligger utvalget.
Rapporter fra utvalget sendes Formannskapet.
7.
Krav til bevillingshaver
Bevillinger etter dette reglement kan bare gis til personer som oppfyller Alkohollovens krav
og som må antas ikke å ville misbruke salgsretten/skjenkeretten.

8.
Bevillingsperioden
Bevillingsperioden for salg og skjenking av øl, vin og brennevin settes til 4 år, med opphør
senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer (§1-6).
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Bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk kan dessuten gis for en bestemt del av året
og for enkelte anledninger.
9.
Inndragning m.m.
Ved overtredelse av gjeldende lov og regleverk kan Formannskapet bestemme en passende
sanksjon i form av:
- skriftlig advarsel
- midlertidig inndragning av bevillingen
- inndragning av bevillingen for resten av bevillingsperioden
Grunnlaget for inndragning av bevilling er brudd på Alkohollovens bestemmelser omkring
salg og skjenking. Overtredelse av andre bestemmelser enn Alkohollovgivningen kan gi
grunnlag for inndragning såfremt bestemmelsene har nær sammenheng med Alkohollovens
formål.
10.
Kommunale avgifter (jf. Forskrift til Alkoholloven §11-2)
Bevillingsgebyret fastsettes for ett kalenderår om ganger for hver enkelt bevilling på
grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk.
Gebyret skal betales etter følgende satser:
-

Salg av øl: kr 0,16 pr. vareliter

Skjenking av alkoholholdig drikk:
-

kr 0,31 pr. vareliter øl
kr 0,73 pr. vareliter vin
kr 2,71 pr. vareliter brennevin

Bevillingsgebyret utgjør minimum kr 1 000 pr. år for salg og kr 3 000 for skjenking.
Bevillingsavgiften for ambulerende bevilling fastsettes til kr 200 pr. gang.
Avgiften avsettes til tverretatlige tiltak med sikte på å forebygge rusmiddelmisbruk blant barn
og unge.
11.
Salgsbevilling for øl, vin og brennevin
Salg av øl kl II kan foregå fra egne utsalg eller dagligvareforetninger, på hverdager til kl
2000 og på lørdager til kl 1800. Det vil ikke bli gitt salgsbevilling for øl til kiosk/storkiosk.
12.
Skjenkebevillinger
Skjenketiden fastsettes i forbindelse med den enkelte bevilling.
Behandling i Kommunestyret - 07.10.04:
Gunnar Milch fremmet på vegne av SV følgende forslag til tillegg i punkt 12:
Skjenketida natt til lørdag og søndag settes til senest kl. 02.00.
Sigbjørn Helskog fremmet på vegne av RV følgende ny setning i pkt. 2:
Kommunen forutsetter også at skjenkesteder har en anti-rasistisk og ikke diskriminerende
praksis.
RV’s forslag ble enstemmig vedtatt.
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Pkt. 12 i innstillingen fikk 27 stemmer og SV’s forslag fikk 2 stemmer
Formannskapets innstilling med endring ble enstemmig vedtatt
Vedtak i Kommunestyret - 07.10.04:
Kommunestyret vedtar følgende forslag til reglement for salg og skjenking av alkoholholdige
drikkevarer i Hammerfest kommune:
KOMMUNALT REGLEMENT VEDR. SALG OG SKJENKING AV
ALKOHOLHOLDIGE DRIKKEVARER I HAMMERFEST KOMMUNE
(Vedtatt av Kommunestyret 25.03.92, sist revidert 07.10.2004)
1. Formålsbestemmelse
Det kommunale reglement for salg og skjenking av alkoholholdige drikkevarer gjelder de
drikkevarer som omfattes av Lov om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (Alkoholloven)
av 02.06.1989 nr. 27. Alle paragrafhenvisninger i dette reglement er til Alkoholloven dersom
ikke annet framgår av den enkelte henvisning.
Lovens formål §1-1 lyder som følger:
”Reguleringen av innførsel og omsetning av alkoholholdig drikk etter denne lov har som mål
og begrense i størst mulig utstrekning de samfunnsmessige og individuelle skader som
alkoholbruk kan innebære. Som et ledd i dette, sikter loven på å begrense forbruket av
alkoholholdige drikkevarer.
2. Kommunestyrets målsetting med kommunalt reglement
Ut fra de store negative konsekvenser bruk/misbruk av alkohol medfører for så vel
samfunnet, enkeltmennesker og familier, har Hammerfest kommune vedtatt følgende
målsetting for sin skjenkepolitikk:
Hammerfest kommune har som målsetting å redusere forbruket av alkohol og en aktiv
bekjempelse av illegal alkoholomsetning i kommunen.
Denne målsetting vil ligge til grunn ved tildeling av skjenkebevillinger.
Hammerfest kommune vil legge vekt på at kommunen skal fremstå med et variert tilbud
innen restaurantbransjen. Det vil igjen si at skjenkesteder som kan fremvise et variert tilbud,
som fremstår som noe mer enn rene skjenkesteder, vil bli prioritert ved tildeling av bevilling.
Det skal vurderes nøye ved hver enkelt tildeling hvor mange ukedager skjenkebevillingen
skal gis.
Hammerfest kommune vil også legge vekt på gode lokaliteter, med særlig vekt på
tilgjengelighet for funksjonshemmede.

Hammerfest kommune vil ikke tildele faste skjenkebevillinger i tilknytning til idretts-, bo- og
ungdomsmiljøer. Det vil likeledes ikke bli tildelt faste skjenkebevillinger i tilknytning til
skolemiljøer, men det åpnes likevel for bevillinger på kveldstid.
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Hammerfest kommune vil presisere at forbudet for reklame skal overholdes absolutt, og
det vil bli ført tilsyn med dette som en del av de faste kontrollene.
Hammerfest kommune vil oppfordre til bedret tilbud på alkoholfrie drikkevarer.
Administrasjonen v/rusmiddeltjenesten og politiet har utarbeidet et holdningsskapende
opplegg som rettes mot ungdom i ungdomsskolen og i videregående skole. Det er viktig at
dette arbeidet fortsetter og utvides til andre ungdomsmiljøer.
Ved fornyelse av bevillinger kan det vurderes å innskrenke skjenketiden for steder som har
begått brudd på alkohollovens bestemmelser i foregående periode.
Kommunen forutsetter også at skjenkesteder har en anti-rasistisk og ikke diskriminerende
praksis.
3. Definisjoner
I dette reglementet legges følgende definisjoner til grunn:
Salg:

Med salg forstås overdragelse av alkoholholdig drikk til forbruker mot
vederlag, for drikking utenfor salgsstedet (§1-4).
Skjenking:
Med skjenking forstås salg for drikking på stedet. Som skjenking
regnes det også når bevillingsinnehaver vet om at det drikkes i deler av
hans hus som han har rådighet over, eller på andre steder i hans
besittelse, eller på husets nærmeste tilliggelser (§1-4).
Bevilling:
Salg og skjenking av alkoholholdige drikkevarer som omfattes av dette
reglement, kan bare skje på grunnlag av kommunal bevilling.
Alkoholholdig drikk: Lovens bestemmelser omfatter bare alkoholholdige drikker over 2,50
volumprosent. Dette innebærer at lettøl og lettvin kan omsettes og
skjenkes uavhengig av bevilling. Imidlertid er det tatt inn en
bestemmelse om at omsetning og skjenking av alkoholholdige drikker
mellom 0,70 og 2,50 volumprosent skal underlegges lovens vanlige
aldersbestemmelser. Dette innebærer at lettøl og lettvin ikke kan
skjenkes eller selges til personer under 18 år (§§1-3 og 1-5).
4. Myndighetsorganer
Kommunestyrets myndighet etter Alkoholloven utøves av Formannskapet. Hjemmel for slik
delegasjon finnes i Alkohollovens §1-12.
Rådmannen utøver Kommunestyrets myndighet etter Alkohollovens §1-6 3. ledd, §4-5
(unntatt det å gi ambulerende bevillinger generelt, som tilligger Formannskapet), §4-2 fjerde
ledd, siste setning, samt §4-4, tredje ledd. Hjemmel for slik delegasjon finnes i
Alkohollovens §1-12, 2. ledd.
Dette medfører følgende oppgavefordeling:

Formannskapet:
- avgjør søknader om salgs- eller skjenkebevillinger, samt søknader om permanent
utvidelse av disse.
- bestemmer antall ambulerende bevillinger i kommunen.
- godkjenner ny bevillingshaver i eksisterende salgs- og skjenkesteder.
- avgjør saker om inndraging av bevilling for salgs- og skjenkesteder.
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Rådmannen avgjør søknader om:
- tildeling av bevilling for en enkelt anledning, men maksimalt for 6 dager (Rundskriv til
Alkoholloven I 6/98.
- tildeling av ambulerende bevilling i det enkelte tilfelle.
- utvidelse av skjenketid for en enkelt anledning.
- utvidelse av skjenkelokale for en enkelt anledning.
- Godkjenne ny styrer og stedfortreder hos eksisterende salgs- og skjenkesteder (§ 1 – 7C)
Formannskapet gis halvårlig orientering om de saker som har vært administrativt behandlet.
5. Saksbehandlingsregler
Søknader om salgs- og skjenkebevillinger stiles til Hammerfest kommune, Styret for kultur,
omsorg og undervisning. Administrasjonen forbereder behandlingen i styret.
Søknad om salgs- og/eller skjenkebevilling skal foregå på egne søknadsskjema som fåes ved
henvendelse til Servicekontoret i kommunen.
Søknader som skal avgjøres av Formannskapet må påregnes inntil 1,5 måneds
behandlingstid.
Søknader som skal avgjøres av Rådmannen må påregnes 14 dagers behandlingstid.
Det er søkers ansvar å sende inn søknad i så god tid at ovennevnte frister kan overholdes.
Kommunens vedtak kan påklages til Fylkesmannen (§1-16).
6. Kontrollorgan
Kommunens utvalg til å forestå kontroll med salg av øl og skjenking av alkoholholdig drikk
(jf. Forskrift til Alkohollovens §10.1), er Styret for kultur, omsorg og undervisning.
Kontroll av salgs- og skjenkesteder skal foretas av innleide kontrollører. Myndighet til å
engasjere kontrollører tilligger utvalget.
Rapporter fra utvalget sendes Formannskapet.
7. Krav til bevillingshaver
Bevillinger etter dette reglement kan bare gis til personer som oppfyller Alkohollovens krav
og som må antas ikke å ville misbruke salgsretten/skjenkeretten.

8. Bevillingsperioden
Bevillingsperioden for salg og skjenking av øl, vin og brennevin settes til 4 år, med opphør
senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer (§1-6).
Bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk kan dessuten gis for en bestemt del av året og
for enkelte anledninger.
9. Inndragning m.m.
Ved overtredelse av gjeldende lov og regleverk kan Formannskapet bestemme en passende
sanksjon i form av:
- skriftlig advarsel
- midlertidig inndragning av bevillingen
- inndragning av bevillingen for resten av bevillingsperioden
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Grunnlaget for inndragning av bevilling er brudd på Alkohollovens bestemmelser omkring
salg og skjenking. Overtredelse av andre bestemmelser enn Alkohollovgivningen kan gi
grunnlag for inndragning såfremt bestemmelsene har nær sammenheng med Alkohollovens
formål.
10. Kommunale avgifter (jf. Forskrift til Alkoholloven §11-2)
Bevillingsgebyret fastsettes for ett kalenderår om ganger for hver enkelt bevilling på
grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk.
Gebyret skal betales etter følgende satser:
-

Salg av øl: kr 0,16 pr. vareliter

Skjenking av alkoholholdig drikk:
-

kr 0,31 pr. vareliter øl
kr 0,73 pr. vareliter vin
kr 2,71 pr. vareliter brennevin

Bevillingsgebyret utgjør minimum kr 1 000 pr. år for salg og kr 3 000 for skjenking.
Bevillingsavgiften for ambulerende bevilling fastsettes til kr 200 pr. gang.
Avgiften avsettes til tverretatlige tiltak med sikte på å forebygge rusmiddelmisbruk blant barn
og unge.
11. Salgsbevilling for øl, vin og brennevin
Salg av øl kl II kan foregå fra egne utsalg eller dagligvareforetninger, på hverdager til kl
2000 og på lørdager til kl 1800. Det vil ikke bli gitt salgsbevilling for øl til kiosk/storkiosk.
12. Skjenkebevillinger
Skjenketiden fastsettes i forbindelse med den enkelte bevilling.
Bjørn D. Johansen fikk innvilget permisjon fra kl. 20.15
28 representanter (av 29) til stede.

PS 056/04

Søknad om fritak/reduksjon av tilknytningsavgift for
eiendommen Gnr. 22 Bnr. 303

IV. Saksbehandler innstilling:
Kommunestyret vedtar at Marie og Thomas Darell ikke innvilges fritak eller reduksjon av
tilknytningsavgift i forbindelse med bygging av sin bolig i Snefrida Nilsens vei 77.
På det nåværende tidspunkt innføres det ikke nye stimuleringstiltak for boligbygging, som
fører til tap av kommunale inntekter, utover det som allerede er vedtatt når det gjelder
ungdomsboliger og boliger i distriktene.
Hammerfest, den 21.09.04.
Odd Edvardsen
sektorleder
Rådmannens innstilling:
Saksbehandlers innstilling tiltres.
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Hammerfest, den 21.09.04.
Dagny Haga
rådmann
Behandling i Kommunestyret - 07.10.04:
Tom Mortensen fremmet på vegne av AP følgende endring:
2. avsnitt i rådmannens innstilling utgår.
Alvin Vaseli fremmet på vegne av RV følgende forslag:
Kommunestyret vedtar at Marie og Thomas Darell innvilges reduksjon av tilknytningsavgift i
forbindelse med bygging av sin bolig i Snefrida Nilsens vei 77.
Administrasjonen får fullmakt til å bestemme fritakets størrelse.
Administrasjonen utarbeider retningslinjer for stimuleringstiltak for unge etablerere.
Votering:
RV’s forslags to første avsnitt fikk 2 stemmer og innstillingens første avsnitt fikk 26
stemmer.
Ap’s forslag fikk 24 stemmer og innstillingens 2. avsnitt fikk 4 stemmer
RV’s siste avsnitt oversendes administrasjonen.
Vedtak i Kommunestyret - 07.10.04:
Kommunestyret vedtar at Marie og Thomas Darell ikke innvilges fritak eller reduksjon av
tilknytningsavgift i forbindelse med bygging av sin bolig i Snefrida Nilsens vei 77.

PS 057/04

Hovedplan for avløp - revisjon

V. Saksbehandler innstilling:
Hammerfest kommunestyre vedtar den reviderte Hovedplan for avløp for Hammerfest
kommune.
Hammerfest, den 23.09.04
Jørn Berg
overingeniør
Etatsjefs innstilling:
Saksbehandlers innstilling tiltres.
Hammerfest, den 23.09.04
Torbjørn Næss
sektorleder
Rådmannens innstilling:
Saksbehandlers innstilling tiltres.
Hammerfest, den 23.09.04
Dagny Haga
rådmann
Behandling i Styret for Miljø og Utvikling - 05.10.04:
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
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Vedtak i Styret for Miljø og Utvikling - 05.10.04:
Hammerfest kommunestyre vedtar den reviderte Hovedplan for avløp for Hammerfest
kommune.
Behandling i Kommunestyret - 07.10.04:
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 07.10.04:
Hammerfest kommunestyre vedtar den reviderte Hovedplan for avløp for Hammerfest
kommune.

PS 058/04

Vest-Finnmark regionråd. Regnskap og årsmelding 2003.

Saksbehandler innstilling:
Kommunestyret tar regnskap og årsmelding 2003 for Vest-Finnmark regionråd til
orientering.
Hammerfest, den 23.06.04
Jens Are Breivik
rådgiver
Sekrorleders innstilling:
Saksbehandlers innstilling tiltres.
Hammerfest, den 23.06.04
Odd Edvardsen
sektorleder
Rådmannens innstilling:
Saksbehandlers innstilling tiltres.
Hammerfest, den 23.06.04
Dagny Haga
rådmann
Behandling i Kommunestyret - 07.10.04:
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 07.10.04:
Kommunestyret tar regnskap og årsmelding 2003 for Vest-Finnmark regionråd til
orientering.
Reidar Johansen erklærte seg inhabil og fratrer under behandlingen av sak 059/04.
27 representanter (av 29) til stede.

PS 059/04

Boligsosial handlingsplan 2004 - 2007

V. Rådmannens innstilling:
Hammerfest kommunestyre vedtar Boligsosial handlingsplan for Hammerfest 2004 – 2007,
med iverksetting av følgende tiltak:
1. Hammerfest Eiendom KF får i oppdrag snarest å planlegge og oppføre 6 boliger for
personer med kombinasjon av psykiske lidelser og rusproblemer. Tomteplassering og
utforming/tilpasning gjøres i samarbeid med berørte sektorer. Kommunestyret venter
tilbakemelding om framdriftsplan i forbindelse med vedtak av budsjett for 2005 for
Hammerfest Eiendom KF.
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2. Administrasjonen får i oppgave å undersøke mulighetene for realisering av
hybelbygg/hospits med inntil 4 - 6 plasser i eksisterende bygningsmasse, gjerne i
samarbeid med ideelle organisasjoner el. Dersom dette ikke lar seg gjøre, utarbeides det
byggeplaner også for dette formålet. Det forutsettes at dette i såfall skjer i regi av
Hammerfest Eiendom KF i samarbeid med berørte sektorer.
3. Administrasjonen får i oppgave å oppdatere/utarbeide ny vedlikeholdsplan for
kommunale gjennomgangsboliger, som også må inneholde planer for
rehabilitering/muligheter for ombygging/påbygging for å skaffe flere boenheter i
eksisterende boligmasse. Arbeidet skal være ferdig innen 1. september 2005.
4. Bruken av Statens/Husbankens virkemidler til boligformål må utnyttes best mulig i
realiseringen av ovenstående oppgaver.
Hammerfest, den 19.09.04
Dagny Haga
rådmann
Behandling i Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning - 29.09.04:
Følgende fellesforslag fremkom under behandling av saken:
KOU-styret finner ikke å kunne behandle saken da ansvarlig person fra administrasjonen
ikke var tilstede for å svare på spørsmål.
Fellesforslaget – enstemmig vedtatt
Vedtak i Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning - 29.09.04:
KOU-styret finner ikke å kunne behandle saken da ansvarlig person fra administrasjonen
ikke var tilstede for å svare på spørsmål.
Behandling i Styret for Miljø og Utvikling - 05.10.04:
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak i Styret for Miljø og Utvikling - 05.10.04:
Hammerfest kommunestyre vedtar Boligsosial handlingsplan for Hammerfest 2004 – 2007,
med iverksetting av følgende tiltak:
1. Hammerfest Eiendom KF får i oppdrag snarest å planlegge og oppføre 6 boliger for
personer med kombinasjon av psykiske lidelser og rusproblemer. Tomteplassering og
utforming/tilpasning gjøres i samarbeid med berørte sektorer. Kommunestyret venter
tilbakemelding om framdriftsplan i forbindelse med vedtak av budsjett for 2005 for
Hammerfest Eiendom KF.
2. Administrasjonen får i oppgave å undersøke mulighetene for realisering av
hybelbygg/hospits med inntil 4 - 6 plasser i eksisterende bygningsmasse, gjerne i
samarbeid med ideelle organisasjoner el. Dersom dette ikke lar seg gjøre, utarbeides det
byggeplaner også for dette formålet. Det forutsettes at dette i såfall skjer i regi av
Hammerfest Eiendom KF i samarbeid med berørte sektorer.
3. Administrasjonen får i oppgave å oppdatere/utarbeide ny vedlikeholdsplan for
kommunale gjennomgangsboliger, som også må inneholde planer for
rehabilitering/muligheter for ombygging/påbygging for å skaffe flere boenheter i
eksisterende boligmasse. Arbeidet skal være ferdig innen 1. september 2005.
4. Bruken av Statens/Husbankens virkemidler til boligformål må utnyttes best mulig i
realiseringen av ovenstående oppgaver.
Behandling i Formannskapet - 30.09.04:
Som rådmannens innstilling – enst. vedtatt
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Vedtak i Formannskapet - 30.09.04:
Hammerfest kommunestyre vedtar Boligsosial handlingsplan for Hammerfest 2004 – 2007,
med iverksetting av følgende tiltak:
1.

Hammerfest Eiendom KF får i oppdrag snarest å planlegge og oppføre 6 boliger for
personer med kombinasjon av psykiske lidelser og rusproblemer. Tomteplassering og
utforming/tilpasning gjøres i samarbeid med berørte sektorer. Kommunestyret venter
tilbakemelding om framdriftsplan i forbindelse med vedtak av budsjett for 2005 for
Hammerfest Eiendom KF.
2.
Administrasjonen får i oppgave å undersøke mulighetene for realisering av
hybelbygg/hospits med inntil 4 - 6 plasser i eksisterende bygningsmasse, gjerne i
samarbeid med ideelle organisasjoner el. Dersom dette ikke lar seg gjøre, utarbeides
det byggeplaner også for dette formålet. Det forutsettes at dette i såfall skjer i regi av
Hammerfest Eiendom KF i samarbeid med berørte sektorer.
3.
Administrasjonen får i oppgave å oppdatere/utarbeide ny vedlikeholdsplan for
kommunale gjennomgangsboliger, som også må inneholde planer for
rehabilitering/muligheter for ombygging/påbygging for å skaffe flere boenheter i
eksisterende boligmasse. Arbeidet skal være ferdig innen 1. september 2005.
4.
Bruken av Statens/Husbankens virkemidler til boligformål må utnyttes best mulig i
realiseringen av ovenstående oppgaver.
Behandling i Kommunestyret - 07.10.04:
Gunnar Milch fremmet på vegne av SV følgende nytt punkt 5:
I kommunale gjennomgangsboliger gjelder en gitt botid. Boligfordelingsutvalget som
fordeler disse boligene må utvise skjønn ved endt botid overfor beboerne.
Administrasjonen bes vurdere at utvalget blir tillagt en boligveilederfunksjon i forhold til
beboere i kommunale gjennomgangsboliger som kan ha vansker med å komme inn i det
ordinære boligmarkedet ved endt botid. Målet må være at beboerne skal ha et ordinært
boligtilbud når botid utløper.
Votering:
Som innstillingen – enstemmig vedtatt
SV’s forslag fikk 15 stemmer for og 12 stemmer mot.
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Vedtak i Kommunestyret - 07.10.04:
Hammerfest kommunestyre vedtar Boligsosial handlingsplan for Hammerfest 2004 – 2007,
med iverksetting av følgende tiltak:
1. Hammerfest Eiendom KF får i oppdrag snarest å planlegge og oppføre 6 boliger for
personer med kombinasjon av psykiske lidelser og rusproblemer. Tomteplassering og
utforming/tilpasning gjøres i samarbeid med berørte sektorer. Kommunestyret venter
tilbakemelding om framdriftsplan i forbindelse med vedtak av budsjett for 2005 for
Hammerfest Eiendom KF.
2. Administrasjonen får i oppgave å undersøke mulighetene for realisering av
hybelbygg/hospits med inntil 4 - 6 plasser i eksisterende bygningsmasse, gjerne i
samarbeid med ideelle organisasjoner el. Dersom dette ikke lar seg gjøre, utarbeides det
byggeplaner også for dette formålet. Det forutsettes at dette i såfall skjer i regi av
Hammerfest Eiendom KF i samarbeid med berørte sektorer.
3. Administrasjonen får i oppgave å oppdatere/utarbeide ny vedlikeholdsplan for
kommunale gjennomgangsboliger, som også må inneholde planer for
rehabilitering/muligheter for ombygging/påbygging for å skaffe flere boenheter i
eksisterende boligmasse. Arbeidet skal være ferdig innen 1. september 2005.
4. Bruken av Statens/Husbankens virkemidler til boligformål må utnyttes best mulig i
realiseringen av ovenstående oppgaver.
5. I kommunale gjennomgangsboliger gjelder en gitt botid. Boligfordelingsutvalget som
fordeler disse boligene må utvise skjønn ved endt botid overfor beboerne.
Administrasjonen bes vurdere at utvalget blir tillagt en boligveilederfunksjon i forhold
til beboere i kommunale gjennomgangsboliger som kan ha vansker med å komme inn i
det ordinære boligmarkedet ved endt botid. Målet må være at beboerne skal ha et
ordinært boligtilbud når botid utløper.
Reidar Johansen tiltrådte møtet. 28 representanter ( av 29) til stede.

PS 060/04

Namsmyndighet for tvangsinnfordring av skatt

IV. Saksbehandler innstilling:
Hammerfest formannskap vedtar at det søkes skattedirektoratet via skattefogden i Finnmark,
om særnamsmannkompetanse til skatteoppkreveren i Hammerfest kommune, om å holde
forretning for utleggspant for krav som omhandler skattebetalingsloven av 21.november 1952
nr 2 § 36.
Hammerfest, den 23.september 2004
Britt Tande
skatteoppkrever
Rådmannens innstilling:
Skatteoppkrevers innstilling tiltres.
Hammerfest, den
Dagny Haga
rådmann
Behandling i Formannskapet - 30.09.04:
Som innstillingen – enstemmig vedtatt
Vedtak i formannskapet 30.09.04:
Hammerfest formannskap vedtar at det søkes skattedirektoratet via skattefogden i Finnmark,
om særnamsmannkompetanse til skatteoppkreveren i Hammerfest kommune, om å holde
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forretning for utleggspant for krav som omhandler skattebetalingsloven av 21.november
1952 nr 2 § 36.
Behandling i Kommunestyret - 07.10.04:
Som innstillingen – enstemmig vedtatt
Vedtak i Kommunestyret - 07.10.04:
Hammerfest kommunestyre vedtar at det søkes skattedirektoratet via skattefogden i
Finnmark, om særnamsmannkompetanse til skatteoppkreveren i Hammerfest kommune, om å
holde forretning for utleggspant for krav som omhandler skattebetalingsloven av
21.november 1952 nr 2 § 36.

PS 061/04

Gebyrgrunnlag 2005-2008 Vann

IV. Saksbehandlers innstilling:
Kommunestyret vedtar følgende gebyrendringer for vann i årene 2005-2008:
• Gebyr for vann for næringsbygg/offentlige bygg etter areal fastsettes til kr 30,- per m2.
• Øvrige gebyrer for vann økes med 3 % per år.
Hammerfest, den 17.09.2004
Per Arnesen
rådgiver
Sektorleders innstilling:
Som saksbehandler.
Hammerfest, den 20.09.2004
Torbjørn Næss
sektorleder
Rådmannens innstilling:
Som saksbehandler.
Hammerfest, den 21.09.2004
Dagny Haga
rådmann
Behandling i Styret for Miljø og Utvikling - 05.10.04:
Administrasjonen endrer saksbehandlers innstillingen som følger:
Kommunestyret vedtar følgende gebyrendringer for vann i årene 2005 – 2008:
• Gebyr for vann for næringsbygg/offentlige bygg etter areal fastsettes til kr 30,- per m2.
• Øvrige gebyrer for vann økes med 1% per år.
Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag til endring av siste punkt:
Øvrige gebyrer for vann økes med 3 %, med unntak for boliger som ikke økes.
Administrasjonen innarbeider konsekvensene av dette i forslag til kommunestyrets endelige
behandling av VAR – avgiftene.
Jarle Edvardsen fremmet på vegne av AP følgende forslag:
Ingen økning i vannavgiften for 2005.
SV’s forslag fikk en stemme
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AP’s forslag – enstemmig vedtatt. Administrasjonens forslag falt.
Vedtak i Styret for Miljø og Utvikling - 05.10.04:
Ingen økning i vannavgiften for 2005.
Behandling i Formannskapet - 30.09.04:
SV v/Reidar Johansen fremmet følgende forslag til vedtak:
• Samtlige VAR-avgifter for boliger holdes på 2004-nivå. Administrasjonen innarbeider
konsekvensene i sitt forslag til kommunestyret.
• Renovasjonsavgiftene dreies slik at returpunktene brukes i større grad enn ordinær
tømming ved den enkelte husstand. Lavere avgift for små dunker, økende avgift for større
dunker.
Votering: SVs forslag falt med 8 mot 1 stemme avgitt for forslaget.
Administrasjonens forslag til vedtak:
Votering: Administrasjonens forslag vedtatt med 8 mot 1 stemme.
AP v/ordfører fremmet følgende forslag til nytt siste avsnitt:
Formannskapet vil for øvrig vurdere sin innstilling for kommunestyret når MU’s behandling
av saken foreligger
Votering: Aps forslag til nytt siste avsnitt - Enst. vedtatt
Vedtak i Formannskapet - 30.09.04:
Kommunestyret vedtar følgende gebyrendringer for vann i årene 2005-2008:
• Gebyr for vann for næringsbygg/offentlige bygg etter areal fastsettes til kr 30,- per m2.
• Øvrige gebyrer for vann økes med 3 % per år.
Formannskapet vil for øvrig vurdere sin innstilling for kommunestyret når MU’s behandling
av saken foreligger
Behandling i Kommunestyret - 07.10.04:
Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag til endring av siste punkt:
Øvrige gebyrer for vann økes med 3 %, med unntak for boliger som ikke økes.
Administrasjonen innarbeider konsekvensene av dette i forslag til kommunestyrets endelige
behandling av VAR – avgiftene.
Jarle Edvardsen fremmet på vegne av AP følgende forslag:
Ingen økning i vannavgiften for 2005. Gebyrene for perioden 2006 – 2008 økes med 5 % pr.
år.
Ordfører fremmet følgende forslag på vegne av formannskapets medlemmer:
Vedtak i formannskapet den 30.09.04 trekkes – enstemmig vedtatt.
Votering:
SV’s forslag fikk 6 stemme 22 stemte mot.
AP’s forslag fikk 21 stemmer og 7 stemte mot forslaget.
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Vedtak i Kommunestyret - 07.10.04:
Ingen økning i vannavgiften for 2005. Gebyrene for perioden 2006 – 2008 økes med 5 % pr.
år.

PS 062/04

Gebyrgrunnlag 2005-2008 Avløp

IV. Saksbehandlers innstilling:
Kommunestyret følgende gebyrendringer for avløp i 2005-2008:
• Gebyr for avløp etter areal næringsbygg/offentlige bygg fastsettes til kr 15,- per m2.
• Øvrige gebyrer for vann økes med 3 % i 2005 og 15 % i årene 2006-08.

Hammerfest, den 19.09.2004
Per Arnesen
rådgiver
Sektorleders innstilling:
Som saksbehandler.

Hammerfest, den 20.09.2004
Torbjørn Næss
sektorleder
Rådmannens innstilling:
Som saksbehandler.
Hammerfest, den 21.09.2004
Dagny Haga
rådmann
Behandling i Formannskapet - 30.09.04:
SV v/Reidar Johansen fremmet følgende forslag til vedtak:
• Samtlige VAR-avgifter for boliger holdes på 2004-nivå. Administrasjonen innarbeider
konsekvensene i sitt forslag til kommunestyret.
• Renovasjonsavgiftene dreies slik at returpunktene brukes i større grad enn ordinær
tømming ved den enkelte husstand. Lavere avgift for små dunker, økende avgift for større
dunker.
Votering: SVs forslag falt med 8 mot 1 stemme avgitt for forslaget.
Administrasjonens forslag til vedtak:
Votering: Administrasjonens forslag vedtatt med 8 mot 1 stemme.
AP v/ordfører fremmet følgende forslag til nytt siste avsnitt:
Formannskapet vil for øvrig vurdere sin innstilling for kommunestyret når MU’s behandling
av saken foreligger
Votering: Aps forslag til nytt siste avsnitt - Enst. vedtatt
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Vedtak i Formannskapet - 30.09.04:
Kommunestyret vedtar følgende gebyrendringer for avløp i 2005-2008:
• Gebyr for avløp etter areal næringsbygg/offentlige bygg fastsettes til kr 15,- per m2.
• Øvrige gebyrer for vann økes med 3 % i 2005 og 15 % i årene 2006-08.
Formannskapet vil for øvrig vurdere sin innstilling for kommunestyret når MU’s behandling
av saken foreligger
Behandling i Styret for Miljø og Utvikling - 05.10.04:
Administrasjonen fremmet følgende ny innstilling:
Kommunestyret vedtar følgende gebyrendringer for avløp i 2005-2008:
• Gebyr for avløp etter areal næringsbygg/offentlige bygg fastsettes til kr 15,- per m2.
• Øvrige gebyrer for avløp endres ikke i 2005, men økes med 15 % hvert av i årene 200608.
Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag til endring av siste punkt:
Øvrige gebyrer for avløp økes med 3 %, med unntak for boliger som ikke økes.
Administrasjonen innarbeider konsekvensene av dette i forslag til kommunestyrets endelige
behandling av VAR – avgiftene.
Jarle Edvardsen fremmet på vegne av AP følgende forslag:
Ingen økning i avløpsavgiften for 2005. Gebyrene for perioden 2006 – 2008 økes med 5 %
pr. år.
Jarle Edvardsen fremmet på vegne av AP følgende forslag:
Ingen økning i avløpsgiften for 2005.
AP’s forslag - enstemmig
Vedtak i Styret for Miljø og Utvikling - 05.10.04:
Ingen økning i avløpsgiften for 2005.
Behandling i Kommunestyret - 07.10.04:
Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag til endring av siste punkt:
Øvrige gebyrer for avløp økes med 3 %, med unntak for boliger som ikke økes.
Administrasjonen innarbeider konsekvensene av dette i forslag til kommunestyrets endelige
behandling av VAR – avgiftene.
Jarle Edvardsen fremmet på vegne av AP følgende forslag:
Ingen økning i avløpsavgiften for 2005. Gebyrene for perioden 2006 – 2008 økes med 5 %
pr. år.
Ordfører fremmet følgende forslag på vegne av formannskapets medlemmer:
Vedtak i formannskapet den 30.09.04 trekkes – enstemmig vedtatt.
SV’s forslag fikk 6 stemme 22 stemte mot forslaget.
AP’s forslag fikk 22 stemmer og 6 stemte mot forslaget.
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Vedtak i Kommunestyret - 07.10.04:
Ingen økning i avløpsavgiften for 2005. Gebyrene for perioden 2006 – 2008 økes med 5 %
pr. år.

PS 063/04

Gebyrgrunnlag 2005-2008 Renovasjon

IV. Saksbehandlers innstilling:
Hammerfest kommunestyre vedtar følgende gebyrer for renovasjon 2005:
Fast gebyr renovasjon
Gebyr renovasjon dunk 140 l
Gebyr renovasjon dunk 240 l
Gebyr renovasjon dunk 360 l
Gebyr renovasjon fellescontainer
Gebyr renovasjon hytter

kr 1 400
kr 1 000
kr 1 200
kr 2 000
kr 1 000
kr 600

Gebyr renovasjon for årene 2006-2008 økes med 5 % hvert år.
Hammerfest, den 23.09.2004
Per Arnesen
rådgiver
Sektorleders innstilling:
Som saksbehandler.

Hammerfest, den 23.9.04
Torbjørn Næss
sektorleder
Rådmannens innstilling:
Som saksbehandler.
Hammerfest, den 23.09.204
Dagny Haga
rådmann
Behandling i Formannskapet - 30.09.04:
SV v/Reidar Johansen fremmet følgende forslag til vedtak:
• Samtlige VAR-avgifter for boliger holdes på 2004-nivå. Administrasjonen innarbeider
konsekvensene i sitt forslag til kommunestyret.
• Renovasjonsavgiftene dreies slik at returpunktene brukes i større grad enn ordinær
tømming ved den enkelte husstand. Lavere avgift for små dunker, økende avgift for større
dunker.
Votering: SVs forslag falt med 8 mot 1 stemme avgitt for forslaget.
Administrasjonens forslag til vedtak:
Votering: Administrasjonens forslag vedtatt med 8 mot 1 stemme.
AP v/ordfører fremmet følgende forslag til nytt siste avsnitt:
Formannskapet vil for øvrig vurdere sin innstilling for kommunestyret når MU’s behandling
av saken foreligger
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Votering: Aps forslag til nytt siste avsnitt - Enst. vedtatt

Vedtak i Formannskapet - 30.09.04:
Hammerfest kommunestyre vedtar følgende gebyrer for renovasjon 2005:
Fast gebyr renovasjon
Gebyr renovasjon dunk 140 l
Gebyr renovasjon dunk 240 l
Gebyr renovasjon dunk 360 l
Gebyr renovasjon fellescontainer
Gebyr renovasjon hytter

kr 1 400
kr 1 000
kr 1 200
kr 2 000
kr 1 000
kr 600

Gebyr renovasjon for årene 2006-2008 økes med 5 % hvert år.
Formannskapet vil for øvrig vurdere sin innstilling for kommunestyret når MU’s behandling
av saken foreligger
Behandling i Styret for Miljø og Utvikling - 05.10.04:
Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag:
Fast gebyr renovasjon
kr 1 300
Gebyr renovasjon dunk 140 l
kr 900
Gebyr renovasjon dunk 240 l
kr 1 250
Gebyr renovasjon dunk 360 l
kr 2 050
Gebyr renovasjon fellescontainer
kr 900
Gebyr renovasjon hytter
kr 650
Hjemmekompostering
kr – 600
Administrasjonen bes informere brukerne at kommunens mål er å redusere usortert avfall til
et minimum og at det billigste for husholdningene er å bruke returpunktene optimalt
kombinert med liten dunk.
Næringslivet og kommunens egne virksomheter pålegges å kildesortere sitt avfall.
Jarle Edvardsen fremmet på vegne av AP følgende forslag:
Øke gebyrene for renovasjon med 2,5 % for hvert år i planperioden.
SV’s forslag – fikk en stemme.
AP’s forslag – enstemmig vedtatt.
Administrasjonens forslag – falt.
Vedtak i Styret for Miljø og Utvikling - 05.10.04:
Gebyrene for renovasjon økes med 2,5 % for hvert år i planperioden.
Behandling i Kommunestyret - 07.10.04:
Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag:
Fast gebyr renovasjon
kr 1 300
Gebyr renovasjon dunk 140 l
kr 900
Gebyr renovasjon dunk 240 l
kr 1 250
Gebyr renovasjon dunk 360 l
kr 2 050
Gebyr renovasjon fellescontainer
kr 900
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Gebyr renovasjon hytter
Hjemmekompostering

kr 650
kr – 600

Administrasjonen bes informere brukerne at kommunens mål er å redusere usortert avfall til
et minimum og at det billigste for husholdningene er å bruke returpunktene optimalt
kombinert med liten dunk.
Næringslivet og kommunens egne virksomheter pålegges å kildesortere sitt avfall.
Jarle Edvardsen fremmet på vegne av AP følgende forslag:
Øke gebyrene for renovasjon med 2,5 % for hvert år i planperioden 2005 - 2008.
Ordfører fremmet følgende forslag på vegne av formannskapets medlemmer:
Vedtak i formannskapet den 30.09.04 trekkes – enstemmig vedtatt.
Votering:
Sv’s forslag fikk 4 stemmer Ap’s forslag fikk stemmer 24 stemmer.
Vedtak i Kommunestyret - 07.10.04:
Øke gebyrene for renovasjon med 2,5 % for hvert år i planperioden 2005 - 2008.

PS 064/04

Slagord for Hammerfest - Visjon for fremtida!

IV. Ordførerens innstilling:
Kommunestyret velger forslaget ”Sammen for Hammerfest” som visjon/slagord for
Hammerfest.
Hammerfest, den 22.08.04
Alf E. Jakobsen
ordfører

Svanhild Moen
formannskapssekretær

Behandling i Kommunestyret - 07.10.04:
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 07.10.04:
Kommunestyret velger forslaget ”Sammen for Hammerfest” som visjon/slagord for
Hammerfest.

PS 065/04

Diverse referatsaker til kommunestyremøte den 7.10.04

RS 003/04

Startlån og bosetting av flyktninger

IV. Saksbehandler innstilling
Referatsaker til kommunestyremøte den 7.10.04 tas til orientering
Hammerfest den 24.09.04

Svanhild Moen
formannskapssekretær

Behandling i Kommunestyret - 07.10.04:
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 07.10.04:
Referatsaker til kommunestyremøte den 7.10.04 tas til orientering
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PS 066/04

Godkjenning av protokoll fra kommunestyremøte 17.06.04

IV. Saksbehandler innstilling:
Protokoll fra kommunestyremøte 17.06.04 – godkjennes.
Valgt til å skrive under protokollen ble:

1)
2)

Hammerfest, den 24.09.04
Svanhild Moen
formannskapssekretær
Behandling i Kommunestyret - 07.10.04:
Valgt til å skrive under protokollen ble: 1) Frank Hansen
2) Reidar Johansen
Som innstillingen med tillegg – enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 07.10.04:
Protokoll fra kommunestyremøte 17.06.04 – godkjennes
Valgt til å skrive under protokollen ble: 1) Frank Hansen
2) Reidar Johansen

PS 067/04

Reguleringsplan for Storvannsveien 104 og 104a,
sluttbehandling

IV. Saksbehandler innstilling:
Det gjøres følgende endringer i forslag til reguleringsplan for Storvannsveien 104 og 104a
med plankart og bestemmelser datert 27.07.04:
Endringer i plankartet:
• Vannledning og byggegrenser på hver side av denne justeres i henhold til de målinger
som er utført.
• Formål for grøntdraget langs elva endres fra ”felles oppholdsareal” til ”spesialområde
friluftsområde”.
• Areal for snødeponi økes i plankartet til ca. 10 x 10 meter.
Endring av reguleringsbestemmelsene:
• Følgende legges til teksten under kapittel IV Fellesbestemmelser, punkt a): 10% av
boenhetene skal utformes i tråd med Husbankens livsløpsstandard.
• Følgende legges til teksten under kapittel III. 6. Fellesområder, punkt 6.1: For hver
boenhet med livsløpsstandard skal min. 1 stk av p- plassene som kreves iht.
kommunens parkeringsvedtekt, være en HC- parkeringsplass.
I medhold av plan og bygningslovens § 27-2, egengodkjenner kommunestyret
reguleringsplan for Storvannsveien 104 og 104a datert 27.07.04, med tilhørende
bestemmelser og de endringer som er nevnt ovenfor.
Hammerfest, den 29.09.04
Kirsti Hansen
planlegger
Etatsjefs innstilling:
Saksbehandlers innstilling tiltres.
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Hammerfest, den 29.09.04
Odd Edvardsen
sektorleder plan, kultur, utvikling
Rådmannens innstilling:
Saksbehandlers innstilling tiltres.
Hammerfest, den 29.09.04
Dagny Haga
rådmann
Behandling i Styret for Miljø og Utvikling - 05.10.04:
Administrasjonen endrer saksbehandlers innstilling som følger:
Det gjøres følgende endringer i forslag til reguleringsplan for Storvannsveien 104 og 104a
med plankart og bestemmelser datert 27.07.04:
Endringer i plankartet:
• Vannledning og byggegrenser på hver side av denne justeres i henhold til de målinger
som er utført.
• Formål for grøntdraget langs elva endres fra ”felles oppholdsareal” til ”spesialområde
friluftsområde”. Bredden økes fra 5 til 10 meter som vist i vedlagte kartskisse.
• Areal for snødeponi økes i plankartet til ca. 10 x 10 meter.
• Det skal fremgå at høydeangivelsene i kartet er cotehøyder
Endring av reguleringsbestemmelsene:
• Følgende legges til teksten under kapittel IV Fellesbestemmelser, punkt a): 10% av
boenhetene skal utformes i tråd med Husbankens livsløpsstandard.
• Følgende legges til teksten under kapittel I. Bebyggelsesområder, I.I. Boliger, d):
For hver boenhet med livsløpsstandard skal min. 1 stk av p- plassene som kreves iht.
kommunens parkeringsvedtekt, være en HC- parkeringsplass.
• Nytt kapittel legges til:
Spesialområder. 7.1 Friluftsområder: Terrengform som i dag skal opprettholdes
ved utbygging. Ved utbygging av eiendommen som fører til fraving i
friluftsområdet, skal terrenget tilbakeføres, og ferdigstilles samtidig med
byggearbeidene. All vegetasjon skal så langt det er mulig bevares.

Som den nye innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak i Styret for Miljø og Utvikling - 05.10.04:
Det gjøres følgende endringer i forslag til reguleringsplan for Storvannsveien 104 og 104a
med plankart og bestemmelser datert 27.07.04:
Endringer i plankartet:
• Vannledning og byggegrenser på hver side av denne justeres i henhold til de målinger
som er utført.
• Formål for grøntdraget langs elva endres fra ”felles oppholdsareal” til ”spesialområde
friluftsområde”. Bredden økes fra 5 til 10 meter som vist i vedlagte kartskisse.
• Areal for snødeponi økes i plankartet til ca. 10 x 10 meter.
• Det skal fremgå at høydeangivelsene i kartet er cotehøyder
Endring av reguleringsbestemmelsene:
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•

Følgende legges til teksten under kapittel IV Fellesbestemmelser, punkt a): 10% av
boenhetene skal utformes i tråd med Husbankens livsløpsstandard.
• Følgende legges til teksten under kapittel I. Bebyggelsesområder, I.I. Boliger, d): For
hver boenhet med livsløpsstandard skal min. 1 stk av p- plassene som kreves iht.
kommunens parkeringsvedtekt, være en HC- parkeringsplass.
• Spesialområder. 7.1 Friluftsområder: Terrengform som i dag skal opprettholdes ved
utbygging. Ved utbygging av eiendommen som fører til fraving i friluftsområdet, skal
terrenget tilbakeføres, og ferdigstilles samtidig med byggearbeidene. All vegetasjon
skal så langt det er mulig bevares.
Behandling i Kommunestyret - 07.10.04:
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 07.10.04:
Det gjøres følgende endringer i forslag til reguleringsplan for Storvannsveien 104 og 104a
med plankart og bestemmelser datert 27.07.04:
Endringer i plankartet:
• Vannledning og byggegrenser på hver side av denne justeres i henhold til de målinger
som er utført.
• Formål for grøntdraget langs elva endres fra ”felles oppholdsareal” til ”spesialområde
friluftsområde”. Bredden økes fra 5 til 10 meter som vist i vedlagte kartskisse.
• Areal for snødeponi økes i plankartet til ca. 10 x 10 meter.
• Det skal fremgå at høydeangivelsene i kartet er cotehøyder
Endring av reguleringsbestemmelsene:
• Følgende legges til teksten under kapittel IV Fellesbestemmelser, punkt a): 10% av
boenhetene skal utformes i tråd med Husbankens livsløpsstandard.
• Følgende legges til teksten under kapittel I. Bebyggelsesområder, I.I. Boliger, d): For
hver boenhet med livsløpsstandard skal min. 1 stk av p- plassene som kreves iht.
kommunens parkeringsvedtekt, være en HC- parkeringsplass.
• Spesialområder. 7.1 Friluftsområder: Terrengform som i dag skal opprettholdes ved
utbygging. Ved utbygging av eiendommen som fører til fraving i friluftsområdet, skal
terrenget tilbakeføres, og ferdigstilles samtidig med byggearbeidene. All vegetasjon
skal så langt det er mulig bevares.

PS 068/04

Kommuneplanens samfunnsdel - Verdigrunnlag, hovedmål
og delmål

IV. Saksbehandler innstilling:
Kommunestyret tiltrer ”verdigrunnlag for planen” og de 3 hovedmålene som de er formulert i
saksframlegget. Dette skal inngå i høringsutkast for kommuneplanens samfunnsdel.
De skisserte delmål godkjennes som retningsgivende for det videre arbeid med planen.
Hammerfest, den 28.09.04
Bjørg Kippersund
plansjef
Etatsjefs innstilling:
Som saksbehandler
Hammerfest, den 28.09.04
Odd Edvardsen
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Sektorleder plan, kultur,
utvikling
Rådmannens innstilling:
Hammerfest, den
Dagny Haga
rådmann
Behandling i Kommunestyret - 07.10.04:
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 07.10.04:
Kommunestyret tiltrer ”verdigrunnlag for planen” og de 3 hovedmålene som de er formulert i
saksframlegget. Dette skal inngå i høringsutkast for kommuneplanens samfunnsdel.
De skisserte delmål godkjennes som retningsgivende for det videre arbeid med planen.

PS 069/04

Leiligheter for flyktninger - endring av plan

IV. Saksbehandler innstilling:
Rådmannens innstilling:
Hammerfest kommunestyre gir tillatelse til at Hammerfest Eiendom kan anskaffe 3
leiligheter til flyktningeboliger til erstatning for leilighetene som var planlagt i Fjellgata 19.
Leilighetene kan kjøpes i borettslag og/eller på det private markedet.
Hammerfest, den 06.10.04
Dagny Haga
rådmann
Behandling i Kommunestyret - 07.10.04:
Som innstillingen - enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 07.10.04:
Hammerfest kommunestyre gir tillatelse til at Hammerfest Eiendom kan anskaffe 3
leiligheter til flyktningeboliger til erstatning for leilighetene som var planlagt i Fjellgata 19.
Leilighetene kan kjøpes i borettslag og/eller på det private markedet.
Møtet slutt kl. 22.00
Rett utskrift.

