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Møtested:
Dato:
Tid:

Styret for miljø og utvikling
Hammerfest rådhus, kommunestyresalen
01.12.2015
09:00 – 11:20

Møteprotokoll
Faste medlemmer som møtte:
Navn
Håvard Hargaut-Jensen
Nina Onsaker Skjelbred
Karl-Tore Andersen
Wendy Hansen
Stig Ole Pedersen
Heidi Mauno Sletten
Tom Christian Robertsen
Jan Reidar Ekeland

Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

AP
AP
AP
AP
AP
AP
H
MDG

Faste medlemmer som har
meldt forfall:
Navn
Anne-Mette Bæivi
Andreas Gamst
Katrine Prydz

Nestleder
Medlem
Medlem

AP
AP
SV

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Liv Lorentzen
Grethe E. Johansen

Anne-Mette Bæivi
Katrine Prydz

AP
SV

10 av 11 representanter til stede.
Karl - Tore Andersen fikk innvilget permisjon i perioden 10:15 – 11:05.
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Rådmann Leif Vidar Olsen, ass rådmann Elisabeth Paulsen, kommunalsjef Geir Nesse,
kommunalsjef Grethe Nissen, kommuneadvokat Cathrine Leistad, plan- og utviklingssjef Odd
Edvardsen, plansjef Øyvind Sundquist, miljøvernrådgiver Tom Erik Næss, fagleder infrastruktur
Espen Salomonsen, fagleder park, idrett og friluftsliv Reidar Næss og barnas representant Hilde
Therese Normo.

Håvard Hargaut Jensen
Leder

Svanhild Moen
formannskapssekretær

Innkallingen – godkjent.
Følgende spørsmål ble stilt:
 Ny ballplass ved Håja barnehage – v/ barnas representant Hilde Normo. Det jobbes med
et avbøtende tiltak til ny plassering. Kommunalsjef Geir Nesse kommer tilbake til saken.
 Skuterløypstikking – v/ Heidi Mauno Sletten. Besvarelsen ble gitt under behandling av
sak 74/15.
 Snarvei mellom Idrettsveien og N. Rairo v/Heidi Mauno Sletten. Kommunalsjef Geir
Nesse besvarte spørsmålet og følger opp saken.
Sakslista / dagsorden – godkjent.
Saksliste
Saksnr

Innhold

PS 71/15

Utkast til forvaltningsplan - Seiland nasjonalpark

PS 72/15

Ny sentrumsplan for Hammerfest

PS 73/15

Sjøgata - Rådhusplassen oppdeling av prosjekt

PS 74/15

Oppfølging av verbale vedtak i kommunestyret i Hammerfest den
18.12.2014

PS 75/15

Kvartalsrapport 3.kvartal 2015 - Hammerfest kommune

PS 76/15

Gebyrgrunnlag 2016-2019 - Vann

PS 77/15

Gebyrgrunnlag 2016-2019 - Avløp

PS 78/15

Gebyrgrunnlag 2016-2019 - Renovasjon

PS 79/15

Gebyrgrunnlag 2016-2019 - Feiing

PS 80/15

Gebyr og avgiftsregulativ 2016

PS 81/15

Økonomiplan 2016-2019 - Budsjett 2016 - Hammerfest kommune

PS 82/15

Godkjenning av protokoll

PS 71/15 Utkast til forvaltningsplan - Seiland nasjonalpark

Rådmannens forslag til vedtak:
Hammerfest kommune ved Styret for Miljø- og utvikling støtter forslag til forvaltningsplan for
Seiland nasjonalpark og har ingen innvendinger til den. Planen er et viktig arbeidsverktøy for
nasjonalparkstyret og vil gi økt forutsigbarhet for rettighetshavere og brukere i spørsmål knyttet
til forvaltning og bruk av nasjonalparken.
Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 01.12.2015

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak
Hammerfest kommune ved Styret for Miljø- og utvikling støtter forslag til forvaltningsplan for Seiland
nasjonalpark og har ingen innvendinger til den. Planen er et viktig arbeidsverktøy for nasjonalparkstyret
og vil gi økt forutsigbarhet for rettighetshavere og brukere i spørsmål knyttet til forvaltning og bruk av
nasjonalparken.

PS 72/15 Ny sentrumsplan for Hammerfest

Rådmannens forslag til vedtak:
Styret for miljø og utvikling tar saken til orientering. Planarbeidet igangsettes og berørte parter
samt sektormyndigheter varsles i henhold til plan og bygningslovens § 12-8.
Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 01.12.2015

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Styret for miljø og utvikling tar saken til orientering. Planarbeidet igangsettes og berørte parter samt
sektormyndigheter varsles i henhold til plan og bygningslovens § 12-8.

PS 73/15 Sjøgata - Rådhusplassen oppdeling av prosjekt

Rådmannens forslag til vedtak:
Prosjektet «Gatebruksplan Sjøgata – Rådhusplassen» deles opp i to eller flere prosjekter for å
kunne komme i gang med selve Rådhusplassen i løpet av 2016.
Endelig plan for Rådhusplassen fremlegges for behandling før gjennomføring.
Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 01.12.2015

Behandling
Grethe Ernø Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag:
- Se på andre muligheter for dekke på rådhusplassen i henhold til brøyting.
Tom Christian Robertsen fremmet på vegne av Høyre følgende forslag:
- Hammerfest parkering ser på mulige MC parkering i sentrum som er gratis.
- Det sees på gode løsninger for sykkelparkering.

Votering:
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
SV’s tilleggsforslag fikk 3 stemmer for og 7 stemmer mot.
Høyres tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Prosjektet «Gatebruksplan Sjøgata – Rådhusplassen» deles opp i to eller flere prosjekter for
å kunne komme i gang med selve Rådhusplassen i løpet av 2016.
Endelig plan for Rådhusplassen fremlegges for behandling før gjennomføring.
Hammerfest parkering ser på mulige MC parkering i sentrum som er gratis.
Det sees på gode løsninger for sykkelparkering.
PS 74/15 Oppfølging av verbale vedtak i kommunestyret i Hammerfest den 18.12.2014

Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar den fremlagte informasjon om status vedrørende verbale vedtak til
orientering.
Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 01.12.2015

Behandling
Håvard Hargaut Jensen fremmet på vegne av AP følgende forslag:
Punkt 2. Det innføres en rutine der en slik rapportering legges frem for kommunestyret senest
innen november hvert år.
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
AP’s forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Kommunestyret tar den fremlagte informasjon om status vedrørende verbale vedtak til
orientering.
2. Det innføres en rutine der en slik rapportering legges frem for kommunestyret senest

innen november hvert år.

PS 75/15 Kvartalsrapport 3.kvartal 2015 - Hammerfest kommune

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapport 3.kvartal 2015 for hammerfest kommune til
etterretning.

Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 01.12.2015

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapport 3.kvartal 2015 for hammerfest kommune til
etterretning.

PS 76/15 Gebyrgrunnlag 2016-2019 - Vann

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre vedtar å endre gebyrsatsene for vann som følger:
a. Gebyrsatsene for vann bolig reduseres med 6 % i 2016.
b. Øvrige gebyrsatser endres ikke i 2016.
c. Tilknytningsavgiften for vann endres ikke i 2016.
d. Det blir ingen gebyrendringer i perioden 2017-2019 ut over kommunal deflator.
2. Eventuelt mindreforbruk avsettes til selvkostfond. Eventuelt merforbruk belastes
selvkostfond/fremføres som underskudd for reduksjon av fremtidig overskudd.
Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 01.12.2015

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre vedtar å endre gebyrsatsene for vann som følger:
a. Gebyrsatsene for vann bolig reduseres med 6 % i 2016.
b. Øvrige gebyrsatser endres ikke i 2016.
c. Tilknytningsavgiften for vann endres ikke i 2016.
d. Det blir ingen gebyrendringer i perioden 2017-2019 ut over kommunal deflator.
2. Eventuelt mindreforbruk avsettes til selvkostfond. Eventuelt merforbruk belastes
selvkostfond/fremføres som underskudd for reduksjon av fremtidig overskudd.
PS 77/15 Gebyrgrunnlag 2016-2019 - Avløp

Rådmannens forslag til vedtak:

Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 01.12.2015

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre vedtar å endre gebyrsatsene for avløp som følger:
a. Øvrige gebyrsatser avløp endres ikke i 2016.
b. Tilknytningsavgiften for avløp endres ikke i 2016.
c. Det blir ingen gebyrendringer i perioden 2017-2019 ut over kommunal deflator.
2. Eventuelt mindreforbruk avsettes til selvkostfond. Eventuelt merforbruk belastes
selvkostfond/fremføres som underskudd for reduksjon av fremtidig overskudd.
PS 78/15 Gebyrgrunnlag 2016-2019 - Renovasjon

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre vedtar å endre gebyrsatsene for renovasjon som følger:
a. Gebyrsatsene for renovasjon økes med 3 % i 2016.
b. Det blir ingen gebyrendringer i perioden 2017-2019 ut over kommunal deflator.
2. Eventuelt mindreforbruk avsettes til selvkostfond. Eventuelt merforbruk belastes
selvkostfond/fremføres som underskudd for reduksjon av fremtidig overskudd.
Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 01.12.2015

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre vedtar å endre gebyrsatsene for renovasjon som følger:
a. Gebyrsatsene for renovasjon økes med 3 % i 2016.
b. Det blir ingen gebyrendringer i perioden 2017-2019 ut over kommunal deflator.
2. Eventuelt mindreforbruk avsettes til selvkostfond. Eventuelt merforbruk belastes
selvkostfond/fremføres som underskudd for reduksjon av fremtidig overskudd.

PS 79/15 Gebyrgrunnlag 2016-2019 - Feiing

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre vedtar å endre gebyrsatsene for feiing som følger:
a. Gebyrsatsene for feiing blir uendret i 2016.
b. Det blir ingen gebyrendringer i perioden 2017-2019 ut over kommunal deflator.
2. Eventuelt mindreforbruk avsettes til selvkostfond. Eventuelt merforbruk belastes
selvkostfond/fremføres som underskudd for reduksjon av fremtidig overskudd.

Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 01.12.2015

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre vedtar å endre gebyrsatsene for feiing som følger:
a. Gebyrsatsene for feiing blir uendret i 2016.
b. Det blir ingen gebyrendringer i perioden 2017-2019 ut over kommunal deflator.
2. Eventuelt mindreforbruk avsettes til selvkostfond. Eventuelt merforbruk belastes
selvkostfond/fremføres som underskudd for reduksjon av fremtidig overskudd.

PS 80/15 Gebyr og avgiftsregulativ 2016

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre vedtar en generell økning av gebyrer og avgifter med 3 % for
2016 med de unntak som er nevnt over.
2. Eiendomsskatten fastsettes for 2016 til 7 promille av takstgrunnlaget.
a. For boliger settes eiendomsskatten til 2 promille av formuesgrunnlaget med den
reduksjonsfaktoren (20 %) som fremkommer av loven.
b. For boliger gis det et bunnfradrag på kr.1.000.000,00. For boliger med flere
boenheter (utleiedel) gis det ekstra bunnfradrag for boenheter over 50m2.

Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 01.12.2015

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre vedtar en generell økning av gebyrer og avgifter med 3 % for
2016 med de unntak som er nevnt over.
2. Eiendomsskatten fastsettes for 2016 til 7 promille av takstgrunnlaget.
a. For boliger settes eiendomsskatten til 2 promille av formuesgrunnlaget med den
reduksjonsfaktoren (20 %) som fremkommer av loven.
b. For boliger gis det et bunnfradrag på kr.1.000.000,00. For boliger med flere
boenheter (utleiedel) gis det ekstra bunnfradrag for boenheter over 50m2.

PS 81/15 Økonomiplan 2016-2019 - Budsjett 2016 - Hammerfest kommune

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Budsjettbalanse.
Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 vedtas i balanse.
2. Oppstilling av budsjett
Første året i økonomiplanperioden 2016-2019 vedtas som budsjett 2016. Kommunestyret
vedtar årsbudsjettet på programområdenivå. I tråd med delegasjonsreglementet fordeler
administrasjonen rammene videre på detaljnivå innenfor sentraladministrasjonen og
sektorene.
3. Investeringer
Investeringene vedtas i samsvar med foreliggende investeringsplan.
4. Låneopptak
a. For finansiering av investeringer tas det opp lån på kr. 224.921.000,00. Løpetid 25 år
b. Det tas opp lån for videreutlån (Startlån) på kr.50.000.000,00. Løpetid 30 år, herav
de første 3 årene er avdragsfri.
5. Skatt
Hammerfest kommunes skatteøre for formue og inntekt for 2016 skal være lovens
maksimumssatser.
6. Eiendomsskatt
Eiendomsskatten fastsettes for 2016 til 7 promille av takstgrunnlaget.
a. For boliger settes eiendomsskatten til 2 promille av formuesgrunnlaget med den
reduksjonsfaktoren (20%) som fremgår av loven.
b. For boliger gis det et bunnfradrag på kr.1.000.000,00. For biliger med flere boenheter
(utleiedel) gis det ekstra bunnfradrag for boenheter over 50m2.
7. Budsjett 2016 – Økonomiplan 2016-2019 for Hammerfest eiendom KF integreres i budsjett
og økonomiplan for Hammerfest kommune i henhold til tidligere kommunestyrevedtak.

Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 01.12.2015

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Budsjettbalanse.
Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 vedtas i balanse.
2. Oppstilling av budsjett
Første året i økonomiplanperioden 2016-2019 vedtas som budsjett 2016. Kommunestyret
vedtar årsbudsjettet på programområdenivå. I tråd med delegasjonsreglementet fordeler
administrasjonen rammene videre på detaljnivå innenfor sentraladministrasjonen og
sektorene.
3. Investeringer
Investeringene vedtas i samsvar med foreliggende investeringsplan.

4. Låneopptak
a. For finansiering av investeringer tas det opp lån på kr. 224.921.000,00. Løpetid
25 år
b. Det tas opp lån for videreutlån (Startlån) på kr.50.000.000,00. Løpetid 30 år,
herav de første 3 årene er avdragsfri.
5. Skatt
Hammerfest kommunes skatteøre for formue og inntekt for 2016 skal være lovens
maksimumssatser.
6. Eiendomsskatt
Eiendomsskatten fastsettes for 2016 til 7 promille av takstgrunnlaget.
a. For boliger settes eiendomsskatten til 2 promille av formuesgrunnlaget med den
reduksjonsfaktoren (20%) som fremgår av loven.
b. For boliger gis det et bunnfradrag på kr.1.000.000,00. For biliger med flere
boenheter (utleiedel) gis det ekstra bunnfradrag for boenheter over 50m2.
7. Budsjett 2016 – Økonomiplan 2016-2019 for Hammerfest eiendom KF integreres i budsjett
og økonomiplan for Hammerfest kommune i henhold til tidligere kommunestyrevedtak.

PS 82/15 Godkjenning av protokoll

Rådmannens forslag til vedtak:
Protokoll fra møte den 03.11.15 godkjennes.
Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 01.12.2015

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Protokoll fra møte den 03.11.15 godkjennes.

