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Innkalling – godkjent
Saksliste / dagsorden:
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Orienteringssak:
- Orientering om Åpne Tanker Fra Arkitek møtte Ingrid Dahl og Christoffer Imislund
PS 62/11 Boligsosial handlingsplan 2012 til 2017
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar boligsosial handlingsplan for 2012-2017, med tiltak og
prioritering av tiltak som beskrevet i planen.
2. Boligsosial handlingsplan rulleres årlig, og første gang i 2013.
Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 29.11.2011

Behandling
Elisabeth Rønning fremmet på vegne av AP (1) følgende forslag:
Kap. 7.21 (20) … og andre innvandrere ved behov inkl. familiegjenforente.
Elisabeth Rønning fremmet på vegne av AP (2) følgende forslag:
Kap 7.21 (22) strykes.
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
AP’s (1) forslag fikk 9 stemmer for og 2 stemmer mot.
AP’s (2) forlag fikk 9 stemmer for og 2 stemmer mot.
Vedtak
3. Kommunestyret vedtar boligsosial handlingsplan for 2012-2017, med tiltak og
prioritering av tiltak som beskrevet i planen med følgende endring:
Kap. 7.21 (20) … og andre innvandrere ved behov inkl. familiegjenforente.
Kap. 7.21 (22) strykes.
4. Boligsosial handlingsplan rulleres årlig, og første gang i 2013.
PS 63/11 Plan for lekeplasser,uteområder og ballplasser
Rådmannens forslag til vedtak:
1.

Hammerfest kommunestyre vedtar plan for lekeplasser, uteområder og ballplasser.

Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 28.11.2011

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre vedtar plan for lekeplasser, uteområder og ballplasser.
Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 29.11.2011

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre vedtar plan for lekeplasser, uteområder og ballplasser.
PS 64/11 Videreføring av samarbeidsavtale med Hammerfest Turist AS
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret gir administrasjonen fullmakt til inngåelse av ny avtale med

Hammerfest Turist AS innenfor en økonomisk ramme på kr 2 000 000,-. Samarbeidsavtalen
gjøres gjeldende fra 01.01.2012 til 31.12.2015. Avtalen kan reforhandles innen utgangen av
september 2015.

Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 29.11.2011

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret gir administrasjonen fullmakt til inngåelse av ny avtale med
Hammerfest Turist AS innenfor en økonomisk ramme på kr 2 000 000,-. Samarbeidsavtalen
gjøres gjeldende fra 01.01.2012 til 31.12.2015. Avtalen kan reforhandles innen utgangen av
september 2015.
PS 65/11 Søknad om konsesjon fra Grieg Seafood AS om oppdrett av laks i v/Veggevika i
Hønsebyfjorden på Seiland - 2011
Rådmannens forslag til vedtak:
Styret for Miljø og Utvikling vedtar et midlertidig forbud mot tiltak etter plan- og
bygningslovens §13-1 på området i sjø ved Veggvika i Hønsebyfjorden på Seiland. Området er
avsatt til akvakultur i kommuneplanens arealdel og skal underlegges ny planlegging for å
avklare hvilke arter/artsgrupper av akvakultur kan etableres på dette området. Etablering av
akvakultur på det aktuelle området kan ikke settes i gang før planspørsmålet er endelig avgjort.
Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 29.11.2011

Behandling
Votering. Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Styret for Miljø og Utvikling vedtar et midlertidig forbud mot tiltak etter plan- og
bygningslovens §13-1 på området i sjø ved Veggvika i Hønsebyfjorden på Seiland. Området er
avsatt til akvakultur i kommuneplanens arealdel og skal underlegges ny planlegging for å
avklare hvilke arter/artsgrupper av akvakultur kan etableres på dette området. Etablering av
akvakultur på det aktuelle området kan ikke settes i gang før planspørsmålet er endelig avgjort.

PS 66/11 Klage vedrørende gitt dispensasjon for oppføring av påbygg i Kirkenesveien 5
Rådmannens forslag til vedtak:
Styret for Miljø og Utvikling vedtar å oppheve MU-vedtak gitt i sak 44/11 datert 30.08.2011,
dispensasjon fra plan og bygningslovens § 29-4, for oppføring av påbygg nærmere enn 4 meter
fra eiendomsskillet i Kirkenesveien 5.
Dette fordi MUs dispensasjonsvedtak i sak 44/11 er begrunnet med feil lovanvendelse.
I medhold av plan og bygningslovens § 19-2 avslår styret for Miljø og Utvikling søknad om
dispensasjon fra Pbl § 29-4, for oppføring av påbygg over inngangspartiet, nærmere enn 4 meter
fra eiendomsgrensa.
Dette fordi at snøforholdene vil bli forverret ved oppføring av påbygget og tilgjengeligheten kan
ikke bli vesentlig forbedret.
Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 29.11.2011

Behandling
Fremmet på vegne av AP følgende endring i de 2 siste avsnittene:
Styret for Miljø og Utvikling vedtar å oppheve MU-vedtak gitt i sak 44/11 datert 30.08.2011,
dispensasjon fra plan og bygningslovens § 29-4, for oppføring av påbygg nærmere enn 4 meter
fra eiendomsskillet i Kirkenesveien 5.
Dette fordi MUs dispensasjonsvedtak i sak 44/11 er begrunnet med feil lovanvendelse.
I medhold av plan og bygningslovens § 19-2 gir styret for Miljø og Utvikling dispensasjon fra
plan og bygningslovens § 29-4, for oppføring av tilbygg / overbygg av inngangspartiet i
Kirkenesveien 5, nærmere enn 4 meter fra eiendomsgrensa mot Kirkensveien 3.
Begrunnelsen for dispensasjonen er at dette er en beskjeden bygging som vil være av stor positiv
betydning for eieren, samtidig som det vil medføre ubetydelige eller svært begrensede ulemper
for naboen i Kirkenesveien 3.
Votering: Innstillingen fikk 2 stemmer og Ap’s forslag fikk 9 stemmer.
Vedtak
Styret for Miljø og Utvikling vedtar å oppheve MU-vedtak gitt i sak 44/11 datert 30.08.2011,
dispensasjon fra plan og bygningslovens § 29-4, for oppføring av påbygg nærmere enn 4 meter
fra eiendomsskillet i Kirkenesveien 5.
Dette fordi MUs dispensasjonsvedtak i sak 44/11 er begrunnet med feil lovanvendelse.
I medhold av plan og bygningslovens § 19-2 gir styret for Miljø og Utvikling dispensasjon fra
plan og bygningslovens § 29-4, for oppføring av tilbygg / overbygg av inngangspartiet i
Kirkenesveien 5, nærmere enn 4 meter fra eiendomsgrensa mot Kirkensveien 3.

Begrunnelsen for dispensasjonen er at dette er en beskjeden bygging som vil være av stor positiv
betydning for eieren, samtidig som det vil medføre ubetydelige eller svært begrensede ulemper
for naboen i Kirkenesveien 3.
PS 67/11 Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for oppføring av
leilighetsbygg i Snefrida Nilsens vei 58
Rådmannens forslag til vedtak:
I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 avslår styret for Miljø og Utvikling søknaden om
dispensasjon fra bebyggelsesplans bestemmelser for Fuglenes del av felt B6, område T11, for
oppføring av leilighetsbygg i Snefrida Nilsens vei 58.
Dette fordi en oppføring av et slikt bygg vil føre til at hensynene bak bestemmelsene det her
søkes dispensasjon fra blir vesentlig tilsidesatt.
Bygget overskrider tillatt gesimshøyde og bebygd areal i vesentlig grad, hva gjelder forholdene
til gjeldende bebyggelsesplan for det omsøkte område.
Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 29.11.2011

Behandling
Daniel Randolph erklærte seg innhabil og fratrådte saken. 10 representanter (av 11 til stede)
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 avslår styret for Miljø og Utvikling søknaden om
dispensasjon fra bebyggelsesplans bestemmelser for Fuglenes del av felt B6, område T11, for
oppføring av leilighetsbygg i Snefrida Nilsens vei 58.
Dette fordi en oppføring av et slikt bygg vil føre til at hensynene bak bestemmelsene det her
søkes dispensasjon fra blir vesentlig tilsidesatt.
Bygget overskrider tillatt gesimshøyde og bebygd areal i vesentlig grad, hva gjelder forholdene
til gjeldende bebyggelsesplan for det omsøkte område.
PS 68/11 24/241 - Strandgata 34 - søknad om rammetillatelse og dispensasjon for
oppføring av kontorbygg
Rådmannens forslag til vedtak:
I medhold av plan og bygningslovens § 19-2 vedtar Styret for Miljø og Utvikling gis det
dispensasjon fra reguleringsplanen for Findusområdet – Strandparken, vedtatt 18.06.09,
for justering av innvendig formål i de nederste etasjene, hvor parkeringshus i underetasjen vil
ligge inni regulert forretningsformål, og mindre kiosk med hovedandel kontor som etableres mot
Strandgaten.

I medhold av plan og bygningslovens § 19-2 vedtar Styret for Miljø og Utvikling at det gis
dispensasjon fra reguleringsplanen for Findusområdet – Strandparken, vedtatt 18.06.09, for
utkraging av kantine i plan 1, inntil 2 meter utenfor byggegrensen, som vist på plankartet med
det vilkåret at fortauet oppvarmes foran bygget mot promenaden og frem til AKS.
Dispensasjonene vurderes slik at de ikke vil bryte de hensyn som ligger bak aktuelle
planbestemmelser.
I medhold av plan og bygningslovens § 20-1 vedtar styret for Miljø og Utvikling at det gis
rammetillatelse for oppføring av kontorbygg i Strandgata 34 samt bygging av vei med fortau og
utomhusareal i Ballastbakken og på Finduspromenaden. Følgende vilkår gjelder for
rammetillatelsen:
- Endelig vedtatt gatebruksplan for det aktuelle området skal følges med hensyn til
utforming av utvendige arealer som nevnt ovenfor.
- Fortauet langs Ballastbakken skal oppvarmes.
Før igangsettingstillatelse gis skal følgende foreligge:







Utbyggingsavtale godkjent av partene
Tillatelse fra vei -, forurensning – og havnemyndighet.
Dokumentasjon på at byggeprosjektet følger endelig vedtatt gatebruksplan for
det aktuelle området.
I tillegg til selve bygget skal søknaden om igangsettingstillatelse også omfatte
alt utomhusareal som skal bygges samtidig med bygget.
Det skal fremlegges dokumentasjon og løsning for parkeringsbehovet og
hvordan dette skal løses opp mot kommunens parkeringsvedtekter.
Dokumentasjon av tilfredsstillende adkomst til parkeringsanlegget, med
spesiell vekt på universell utforming.

Administrasjonen gis fullmakt til å utstede rammetillatelsen i henhold til MU`s vedtak.

Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 29.11.2011

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
I medhold av plan og bygningslovens § 19-2 vedtar Styret for Miljø og Utvikling gis det
dispensasjon fra reguleringsplanen for Findusområdet – Strandparken, vedtatt 18.06.09,
for justering av innvendig formål i de nederste etasjene, hvor parkeringshus i underetasjen vil
ligge inni regulert forretningsformål, og mindre kiosk med hovedandel kontor som etableres mot
Strandgaten.
I medhold av plan og bygningslovens § 19-2 vedtar Styret for Miljø og Utvikling at det gis
dispensasjon fra reguleringsplanen for Findusområdet – Strandparken, vedtatt 18.06.09, for
utkraging av kantine i plan 1, inntil 2 meter utenfor byggegrensen, som vist på plankartet med
det vilkåret at fortauet oppvarmes foran bygget mot promenaden og frem til AKS.

Dispensasjonene vurderes slik at de ikke vil bryte de hensyn som ligger bak aktuelle
planbestemmelser.
I medhold av plan og bygningslovens § 20-1 vedtar styret for Miljø og Utvikling at det gis
rammetillatelse for oppføring av kontorbygg i Strandgata 34 samt bygging av vei med fortau og
utomhusareal i Ballastbakken og på Finduspromenaden. Følgende vilkår gjelder for
rammetillatelsen:
- Endelig vedtatt gatebruksplan for det aktuelle området skal følges med hensyn til
utforming av utvendige arealer som nevnt ovenfor.
- Fortauet langs Ballastbakken skal oppvarmes.
Før igangsettingstillatelse gis skal følgende foreligge:







Utbyggingsavtale godkjent av partene
Tillatelse fra vei -, forurensning – og havnemyndighet.
Dokumentasjon på at byggeprosjektet følger endelig vedtatt gatebruksplan for
det aktuelle området.
I tillegg til selve bygget skal søknaden om igangsettingstillatelse også omfatte
alt utomhusareal som skal bygges samtidig med bygget.
Det skal fremlegges dokumentasjon og løsning for parkeringsbehovet og
hvordan dette skal løses opp mot kommunens parkeringsvedtekter.
Dokumentasjon av tilfredsstillende adkomst til parkeringsanlegget, med
spesiell vekt på universell utforming.

Administrasjonen gis fullmakt til å utstede rammetillatelsen i henhold til MU`s vedtak.
PS 69/11 Sluttbehandling av detaljregulering av barnehage ved Breidablikk
Rådmannens forslag til vedtak:
1. I henhold til Plan og bygningslovens §12.12 vedtar Hammerfest Kommunestyre
8.11.2011 detaljregulering av barnehage ved Breidablikk .
2. Plandokumentene vil bli kunngjort på kommunens hjemmesider
Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 29.11.2011

Behandling
Votering: Som forslaget – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. I henhold til Plan og bygningslovens §12.12 vedtar Hammerfest Kommunestyre
8.11.2011 detaljregulering av barnehage ved Breidablikk .
2. Plandokumentene vil bli kunngjort på kommunens hjemmesider

PS 70/11 Saksfremlegg til reguleringsplan for boligområdet i Melkøyveien - mindre
endring
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Styret for miljø og utvikling vedtar mindre endring av reguleringsplan for
boligbebyggelse i Melkøyveien slik det fremkommer av bestemmelser datert 31.10.11 og
plankart datert 31.10.11 etter Plan- og bygningslovens § 12-14.
2. Det forutsettes at ferdigstilt SOSI-fil oversendes før videre behandling i saken.
Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 29.11.2011

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Styret for miljø og utvikling vedtar mindre endring av reguleringsplan for
boligbebyggelse i Melkøyveien slik det fremkommer av bestemmelser datert 31.10.11 og
plankart datert 31.10.11 etter Plan- og bygningslovens § 12-14.
2. Det forutsettes at ferdigstilt SOSI-fil oversendes før videre behandling i saken.
PS 71/11 Overordnet parkeringsstrategi for Hammerfest sentrum - tilleggsnotat
Rådmannens forslag til vedtak:
1 Hammerfest kommunestyre vedtar at forslaget til overordnet parkeringsstrategi for
Hammerfest sentrum legges ut på høring sammen med tilleggsnotatet utarbeidet av
administrasjonen og notatet utarbeidet av Rambøll.
2. Høringsfrist settes til 3 måneder.
3. Det gjennomføres en bred dialog og prosess med Hammerfest Næringsforening, aktuelle
bedrifter, transportselskaper (busselskaper, drosjer m.v.) og andre aktuelle organisasjoner der
en både har med nærings- og miljøperspektivet.
4. Det avvikles et eller flere folkemøter som en del av høringsprosessen.
Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 29.11.2011

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre vedtar at forslaget til overordnet parkeringsstrategi for
Hammerfest sentrum legges ut på høring sammen med tilleggsnotatet utarbeidet av
administrasjonen og notatet utarbeidet av Rambøll.
2. Høringsfrist settes til 3 måneder.
3. Det gjennomføres en bred dialog og prosess med Hammerfest Næringsforening, aktuelle
bedrifter, transportselskaper (busselskaper, drosjer m.v.) og andre aktuelle organisasjoner der
en både har med nærings- og miljøperspektivet.

4. Det avvikles et eller flere folkemøter som en del av høringsprosessen.
PS 72/11 Gebyrgrunnlag 2012 - 2015 Vann
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrsatsene for vann som følger:
a. For boliger øker satsene med 13 % i 2012, 2 % i 2013, 4 % i 2014 og 2 % i 2015.
b. For næring/industri øker satsene med 20 % i 2012, 8 % i 2013, 8 % i 2014 og 2 %
i 2015.
c. For vann etter måler øker satsene med 37 % i 2012, 27 % i 2013, 20 % i 2014 og
2 % i 2015.
2. Tilknytningsavgift for vann økes med 3,4 % i 2012.
Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 29.11.2011

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrsatsene for vann som følger:
a. For boliger øker satsene med 13 % i 2012, 2 % i 2013, 4 % i 2014 og 2 % i 2015.
b. For næring/industri øker satsene med 20 % i 2012, 8 % i 2013, 8 % i 2014 og 2 %
i 2015.
c. For vann etter måler øker satsene med 37 % i 2012, 27 % i 2013, 20 % i 2014 og
2 % i 2015.
2. Tilknytningsavgift for vann økes med 3,4 % i 2012.
PS 73/11 Gebyrgrunnlag 2012 - 2015 Avløp
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrsatsene for avløp som følger:
a. For boliger øker satsene med 32,1 % i 2012, 6 % i 2013, 3 % i 2014 og 3 % i
2015.
b. For næring/industri øker satsene med 40 % i 2012, 6 % i 2013, 3,1 % i 2014 og
3 % i 2015.
c. For avløp etter måler øker satsene med 45 % i 2012, 6 % i 2013, 3,2 % i 2014 og
3 % i 2015.
d. For slamtømming økes satsene med 25 % i 2012, 0 % i 2013, 1 % i 2014 og 3 % i
2015.
2. Tilknytningsavgift for avløp økes med 3,4 % i 2012.
Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 29.11.2011

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrsatsene for avløp som følger:
a. For boliger øker satsene med 32,1 % i 2012, 6 % i 2013, 3 % i 2014 og 3 % i
2015.
b. For næring/industri øker satsene med 40 % i 2012, 6 % i 2013, 3,1 % i 2014 og
3 % i 2015.
c. For avløp etter måler øker satsene med 45 % i 2012, 6 % i 2013, 3,2 % i 2014 og
3 % i 2015.
d. For slamtømming økes satsene med 25 % i 2012, 0 % i 2013, 1 % i 2014 og 3 % i
2015.
2. Tilknytningsavgift for avløp økes med 3,4 % i 2012.
PS 74/11 Gebyrgrunnlag 2015 - 2015 Renovasjon
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrene for renovasjon med 5 % i 2012.
Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 29.11.2011

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
2. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrene for renovasjon med 5 % i 2012.
PS 75/11 Gebyrgrunnlag 2012 - 2015 Feiing
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrsatsene for feiing med 19,9 % i 2012.
Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 29.11.2011

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrsatsene for feiing med 19,9 % i 2012.

PS 76/11 Gebyr og avgiftsregulativ 2012
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre vedtar en generell økning av gebyrer og avgifter med 3,4 % for
2012 med følgende unntak:
a. Barnehagesatsene endres ikke
b. Morarentesatsen endres til p.t. 9,25 %
c. Vaksinepriser endres fortløpende i henhold til prisliste fra folkehelsa
d. For selvkostområdet endres satsene i henhold til vedtak i de enkelte saker for hvert
område.
2. Eiendomsskatt
Med hjemmel i eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 fastsetter kommunestyret eiendomsskatten
for 2010 slik:
Eiendomsskatten skrives ut på verker og bruk i hele kommunen.
På øvrige eiendommer utskrives eiendomsskatten innenfor grensert som er satt i
kommunestyrevedtak av 04.12.03 (sak 105/03) Skattesatsen settes til 7 promille av
takstgrunnlaget. For boliger som er bygd de siste 15 årene skal følgende skattesatser gjelde:
a. For boliger som er mellom 0-5 år gamle settes skattesatsen til 4 promille.
b. For boliger som er mellom 6-10 år gamle settes skattesatsen til 5 promille.
c. For boliger som er mellom 11-15 år gamle settes skattesatsen til 6 promille.
Bunnfradrag for boliger fastsettes slik:
Det gis et bunnfradrag på kr.1.200.000,00 for en boenhet pr eiendom. For de neste
boenhetene er bunnfradraget på kr.800.000,00
Eiendomsskatten betales i fire terminer.
Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 29.11.2011

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
3. Hammerfest kommunestyre vedtar en generell økning av gebyrer og avgifter med 3,4 % for
2012 med følgende unntak:
a. Barnehagesatsene endres ikke
b. Morarentesatsen endres til p.t. 9,25 %
c. Vaksinepriser endres fortløpende i henhold til prisliste fra folkehelsa
d. For selvkostområdet endres satsene i henhold til vedtak i de enkelte saker for hvert
område.
4. Eiendomsskatt
Med hjemmel i eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 fastsetter kommunestyret eiendomsskatten
for 2012 slik:
Eiendomsskatten skrives ut på verker og bruk i hele kommunen.

På øvrige eiendommer utskrives eiendomsskatten innenfor grenser som er satt i
kommunestyrevedtak av 04.12.03 (sak 105/03) Skattesatsen settes til 7 promille av
takstgrunnlaget. For boliger som er bygd de siste 15 årene skal følgende skattesatser gjelde:
d. For boliger som er mellom 0-5 år gamle settes skattesatsen til 4 promille.
e. For boliger som er mellom 6-10 år gamle settes skattesatsen til 5 promille.
f. For boliger som er mellom 11-15 år gamle settes skattesatsen til 6 promille.
Bunnfradrag for boliger fastsettes slik:
Det gis et bunnfradrag på kr.1.200.000,00 for en boenhet pr eiendom. For de neste
boenhetene er bunnfradraget på kr.800.000,00
Eiendomsskatten betales i fire terminer.
PS 77/11 Økonomiplan 2012 - 2015 og budsjett 2012 Hammerfest kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Hammerfest kommunestyre vedtar:
1. Budsjettbalanse
Budsjett 2012 og økonomiplan 2012 - 2015 vedtas i balanse.
2. Oppstilling av budsjett
Første året i økonomiplan 2012 – 2015 vedtas som årsbudsjett 2012. Kommunestyret vedtar
årsbudsjettet på programområdenivå. I tråd med delegasjonsreglementet fordeler
administrasjonen rammene videre på detaljpostnivå innenfor sentraladministrasjon og
sektorene.
3. Investeringer
Investeringene vedtas i samsvar med foreliggende investeringsplan.
4. Låneopptak
 For finansiering av investeringer i hovedplan vann og hovedplan avløp tas opp lån på
kr. 22 057 000 i 2012. Løpetid 30 År.
 Det opptas lån til andre investeringer på kr.27.416.000,00 i 2012. Løpetid 20 år
 Det opptas nye startlån på kr.60.000.000 i 2012.
 Administrasjonen kan fordele låneopptaket utover året ettersom behovet melder seg.
5. Skatt
Hammerfest kommunes skatteøre for formue og inntekt for 2012 skal være lovens
maksimumssats.
6. Eiendomsskatt
Med hjemmel i eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 fastsetter kommunestyret eiendomsskatten
for 2010 slik:
Eiendomsskatten skrives ut på verker og bruk i hele kommunen.

På øvrige eiendommer utskrives eiendomsskatten innenfor grensert som er satt i
kommunestyrevedtak av 04.12.03 (sak 105/03) Skattesatsen settes til 7 promille av
takstgrunnlaget. For boliger som er bygd de siste 15 årene skal følgende skattesatser gjelde:
a. For boliger som er mellom 0-5 år gamle settes skattesatsen til 4 promille.
b. For boliger som er mellom 6-10 år gamle settes skattesatsen til 5 promille.
c. For boliger som er mellom 11-15 år gamle settes skattesatsen til 6 promille.
Bunnfradrag for boliger fastsettes slik:
Det gis et bunnfradrag på kr.1.200.000,00 for en boenhet pr eiendom. For de neste
boenhetene er bunnfradraget på kr.800.000,00
Eiendomsskatten betales i fire terminer.
7. Driftsendringer
Hammerfest kommunestyre vedtar de driftsendringer som fremgår av dokumentet
Økonomiplan 2012 – 2015, årsbudsjett 2012.
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Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre vedtar:
8. Budsjettbalanse
Budsjett 2012 og økonomiplan 2012 - 2015 vedtas i balanse.
9. Oppstilling av budsjett
Første året i økonomiplan 2012 – 2015 vedtas som årsbudsjett 2012. Kommunestyret vedtar
årsbudsjettet på programområdenivå. I tråd med delegasjonsreglementet fordeler
administrasjonen rammene videre på detaljpostnivå innenfor sentraladministrasjon og
sektorene.
10. Investeringer
Investeringene vedtas i samsvar med foreliggende investeringsplan.
11. Låneopptak
 For finansiering av investeringer i hovedplan vann og hovedplan avløp tas opp lån på
kr. 22 057 000 i 2012. Løpetid 30 År.
 Det opptas lån til andre investeringer på kr.27.416.000,00 i 2012. Løpetid 20 år
 Det opptas nye startlån på kr.60.000.000 i 2012.
 Administrasjonen kan fordele låneopptaket utover året ettersom behovet melder seg.
12. Skatt

Hammerfest kommunes skatteøre for formue og inntekt for 2012 skal være lovens
maksimumssats.
13. Eiendomsskatt
Med hjemmel i eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 fastsetter kommunestyret eiendomsskatten
for 2012 slik:
Eiendomsskatten skrives ut på verker og bruk i hele kommunen.
På øvrige eiendommer utskrives eiendomsskatten innenfor grenser som er satt i
kommunestyrevedtak av 04.12.03 (sak 105/03) Skattesatsen settes til 7 promille av
takstgrunnlaget. For boliger som er bygd de siste 15 årene skal følgende skattesatser gjelde:
d. For boliger som er mellom 0-5 år gamle settes skattesatsen til 4 promille.
e. For boliger som er mellom 6-10 år gamle settes skattesatsen til 5 promille.
f. For boliger som er mellom 11-15 år gamle settes skattesatsen til 6 promille.
Bunnfradrag for boliger fastsettes slik:
Det gis et bunnfradrag på kr.1.200.000,00 for en boenhet pr eiendom. For de neste
boenhetene er bunnfradraget på kr.800.000,00
Eiendomsskatten betales i fire terminer.
14. Driftsendringer
Hammerfest kommunestyre vedtar de driftsendringer som fremgår av dokumentet
Økonomiplan 2012 – 2015, årsbudsjett 2012.
PS 78/11 Godkjenning av protokoll
Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 29.11.2011

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Protokoll fra møte den 02.11.11 godkjennes.

