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Ordføreren åpnet møtet og ønsket velkommen.
Orientering
Andfjord Salmon AS v/Roy Pettersen og Helge Krøgenes orienterte om status for prosjektet
landbasert oppdrett på Kvalnes og svarte på spørsmål fra formannskapet.

55/2019: Godkjenning av innkalling
Forslag til vedtak:
Innkallingen godkjennes uten merknader

Formannskapet 29.04.2019:
Behandling:

FS- 55/2019 Vedtak:

Innkallingen ble godkjent uten merknader

56/2019: Godkjenning av saksliste
Forslag til vedtak:
Sakslisten godkjennes som den foreligger

Formannskapet 29.04.2019:
Behandling:

Tilleggsutsendt (tillegg til hovedinnkallingen):
· Andøy kommunes kulturpris 2018 (sak unntatt offentlighet - off lov § 13)
· Sak 66/19 Andmyran Vind AS – søknad om forlenget frist for idriftsettelse og
forlenget konsesjonstid, høring
Omdelt i møtet:
- Tilleggsvedlegg til sak 59/2019 Andøy kommunes regnskap og årsmelding 2018
· Behandling i AMU 29.04.19
· Behandling i kontrollutvalget 25.04.19
- Presentasjon av regnskap 2018
Ordføreren orienterte om
- behov for ekstra formannskapsmøte i mai (20 eller 21. mai)
- besøk fra Stortingets næringskomite 13.05.19
Ingen andre merknader til sakslista.
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FS- 56/2019 Vedtak:

Sakslisten godkjennes som den foreligger.

57/2019: Godkjenning av møteprotokoll
Forlag til vedtak:
Møteprotokollen for møte 25.03.2019 godkjennes som den foreligger.

Formannskapet 29.04.2019:
Behandling:

FS- 57/2019 Vedtak:

Møteprotokollen for møte 25.03.2019 godkjennes som den foreligger.

58/2019: BUDSJETTREGULERING DRIFT NR. 1 - 2019
Forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar slik budsjettregulering drift nr. 1 – 2019:
Redusert ramme rådmann og stab
Søppelhåndtering sommer 2019 – ekstra tiltak
Avsetning disposisjonsfond i budsjett 2019

-545.000
200.000
345.000
0

2. Rådmannen gis fullmakt til å fordele beløpene på ansvar, konto og funksjon.
3. Kommunestyret godkjenner utlysing av prosjektstilling (3 år) for oppfølging av
investeringsprosjekter. Lønnsutgifter belastes de ulike investeringsprosjektene.

Formannskapet 29.04.2019:
Behandling:

Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret.
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FS- 58/2019 Vedtak/innstilling:

1. Kommunestyret vedtar slik budsjettregulering drift nr. 1 – 2019:
Redusert ramme rådmann og stab
Søppelhåndtering sommer 2019 – ekstra tiltak
Avsetning disposisjonsfond i budsjett 2019

-545.000
200.000
345.000
0

2. Rådmannen gis fullmakt til å fordele beløpene på ansvar, konto og funksjon.
3. Kommunestyret godkjenner utlysing av prosjektstilling (3 år) for oppfølging av
investeringsprosjekter. Lønnsutgifter belastes de ulike investeringsprosjektene.

59/2019: ANDØY KOMMUNES REGNSKAP OG ÅRSMELDING FOR 2018
Forslag til vedtak:
ANDØY KOMMUNES REGNSKAP FOR 2018
1. Kommunestyret godkjenner Andøy kommunes driftsregnskap for 2018 i balanse.
2. Kommunestyret godkjenner Andøy kommunes investeringsregnskap for 2018 i balanse.

ANDØY KOMMUNES ÅRSMELDING FOR 2018
Andøy kommunes årsmelding for 2018 tas til orientering.

ANDØY KOMMUNES FINANSREGLEMENT
Andøy kommunes finansreglement fornyes uten endringer.

Formannskapet 29.04.2019:
Behandling:

Økonomikonsulenten orienterte ang. regnskap 2018 og svarte på spørsmål.
Administrasjonen ble bedt om å gi tilbakemelding/følge opp fram til kommunestyrets møte
spørsmål som ikke ble besvart i møtet:
- Spørsmål fra Einar Åbergsjord (Ap) om hvor mye lånegjeld pr innbygger Boligstiftelsens
gjeld utgjør.
- Spørsmål fra Knut Nordmo (Sp) om hva ubundne driftsfond på 9,3 mill er.
- Spørsmål fra Robert Svendsen (MDG) om å få framlagt finansreglementet.
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret.
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FS- 59/2019 Vedtak:

ANDØY KOMMUNES REGNSKAP FOR 2018
1. Kommunestyret godkjenner Andøy kommunes driftsregnskap for 2018 i balanse.
2. Kommunestyret godkjenner Andøy kommunes investeringsregnskap for 2018 i
balanse.
ANDØY KOMMUNES ÅRSMELDING FOR 2018
Andøy kommunes årsmelding for 2018 tas til orientering.
ANDØY KOMMUNES FINANSREGLEMENT
Andøy kommunes finansreglement fornyes uten endringer.

60/2019: ÅRSRAPPORT SAMSKAP 2018
Forslag til vedtak:
Vedlagte årsrapport for Samskap 2018 godkjennes.

Formannskapet 29.04.2019:
Behandling:

Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret.
FS- 60/2019 Vedtak/innstilling:

Vedlagte årsrapport for Samskap 2018 godkjennes.

61/2019: Planprogram kommunedelplan for folkehelse og forebyggende arbeid 20212024
Forslag til vedtak:
Planprogrammet legges ut til høring og offentlig ettersyn. Samtidig vil det kunngjøres på kommunens
facebook- og hjemmeside at planarbeidet har startet.

Formannskapet 29.04.2019:
Behandling:

Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
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FS- 61/2019 Vedtak:

Planprogrammet legges ut til høring og offentlig ettersyn. Samtidig vil det kunngjøres på
kommunens facebook- og hjemmeside at planarbeidet har startet.

62/2019: NYTT SYKEHJEM - SKISSE OG FORPROSJEKT
Forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner framlagt skisse- og forprosjekt for nytt sykehjem på Åse

Formannskapet 29.04.2019:
Behandling:

Formannskapet ba administrasjonen til kommunestyrets møte legge fram en beregning som
viser driftsmessige konsekvenser for drift ved å bygge nytt sykehjem basert på passivhusløsning.
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret.
Samtlige representanter tok forbehold fram til kommunestyrets behandling.
FS- 62/2019 Vedtak/innstilling:

Kommunestyret godkjenner framlagt skisse- og forprosjekt for nytt sykehjem på Åse.

63/2019: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FRADELING AV TOMT TIL FRITIDSFORMÅL - EIENDOMMEN 11/1 PÅ TRANES
Forslag til vedtak:
Kommunestyret i Andøy innvilger søknad om dispensasjon fra LNFR-formålet i kommuneplanens
areadel for fradeling av tomt, inntil 2,0 dekar, til fritidsformål på eiendommen 11/1.
Kommunestyret i Andøy innvilger søknad om dispensasjon fra det generelle bygge- og
delingsforbudet for strandsonen jamfør plan- og bygningsloven § 1-8.

Formannskapet 29.04.2019:
Behandling:

Votering:
Rådmannens innstilling ble vedtatt som innstilling til kommunestyret, med 5 mot 1 st.
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FS- 63/2019 Vedtak/innstilling:

Kommunestyret i Andøy innvilger søknad om dispensasjon fra LNFR-formålet i
kommuneplanens areadel for fradeling av tomt, inntil 2,0 dekar, til fritidsformål på
eiendommen 11/1.
Kommunestyret i Andøy innvilger søknad om dispensasjon fra det generelle bygge- og
delingsforbudet for strandsonen jamfør plan- og bygningsloven § 1-8.

64/2019: DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLANEN BLEIK 2008 - EIENDOMMEN
39/554 -BYGGING AV UTHUS PÅ BLEIK
Forslag til vedtak:
Kommunestyret innvilger søknaden om dispensasjon fra reguleringsplanen på Bleik for å tillate
bygging av garasje/ uthus på inntil 60 BRA m2 på eiendommen 39/554 til omsøkt formål.
Dispensasjonen åpner ikke for deling av eiendommen. Bolig og uthus skal bestå som en enhet slik
reguleringsplanen forutsetter.

Formannskapet 29.04.2019:
Behandling:

Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret.
FS- 64/2019 Vedtak/innstilling:

Kommunestyret innvilger søknaden om dispensasjon fra reguleringsplanen på Bleik for å
tillate bygging av garasje/ uthus på inntil 60 BRA m2 på eiendommen 39/554 til omsøkt
formål.
Dispensasjonen åpner ikke for deling av eiendommen. Bolig og uthus skal bestå som en
enhet slik reguleringsplanen forutsetter.

65/2019: DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREADEL - FRADELING AV
TILLEGGSTOMT BEBYGD MED FJØS TIL EIENDOMMEN 6/7 PÅ SØRMELA
Forslag til vedtak:
Kommunestyret i Andøy innvilger dispensasjon fra LNFR-formålet i kommuneplanens areadel for
deling av eiendommen 6/3, med inntil 1,3 dekar bebygd med fjøs, som tilleggstomt til eiendommen
6/7.
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Formannskapet 29.04.2019:
Behandling:

Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret.
FS- 65/2019 Vedtak/innstilling:

Kommunestyret i Andøy innvilger dispensasjon fra LNFR-formålet i kommuneplanens
areadel for deling av eiendommen 6/3, med inntil 1,3 dekar bebygd med fjøs, som
tilleggstomt til eiendommen 6/7.

67/2019: ANDØY KOMMUNES KULTURPRIS 2018
Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak

Formannskapet 29.04.2019:
Behandling:

Etter forslag fra ordføreren vedtok formannskapet enstemmig å lukke møtet under
behandling av saken.
Møtet ble lukket (jfr. kommunelovens § 31.4)
FS- 01/2019 Vedtak:

Kulturprisen for 2018 tildeles Teaterklubb 81.

66/2019: ANDMYRAN VIND AS – SØKNAD OM FORLENGET FRIST FOR
IDRIFTSETTELSE OG FORLENGET KONSESJONSTID, HØRING
Forslag til vedtak:
1. Da det kun dreier seg om mindre endringer i konsesjonsvilkårene finner ikke Andøy
kommune det riktig å gå mot en forlenget frist for idriftsettelse til 31.12.2021, samt
forlenget konsesjonstid til 30 år fra vindkraftverket settes i drift, dog ikke lenger enn
31.12.2048.

2. Det forutsettes at detaljplan, og eventuelt også miljø-, transport- og anleggsplan, sendes til
kommunen til høring før de godkjennes av NVE.

Formannskapet 29.04.2019:
Behandling:
John Helmersen (Al) satte fram slikt forslag:
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1. NVE ga 14.3.2012 ny konsesjon til Andmyran Vindpark AS for en ny utbyggingsløsning, som
innebærer å utvide planområdet. Konsesjonen gir tillatelse til en utbygging med samlet installert
effekt på inntil 160 MW. Den 03.6.2015 meddelte NVE revidert konsesjon til Andmyran Vindpart AS
på bakgrunn av søknad om utsatt frist for idriftsettelse til 31.12.2020. Turbinene som nå er planlagt,
har en totalhøyde på om lag 195 meter. Noe som er høyere enn selv de største turbinene antydet i
søknaden. I konsesjonsvedtaket var det helt andre størrelser på disse turbinene og både
støyutregningene og skyggekast var basert på disse gamle turbinene.
2. Om et område er egnet for vindkraft, handler likevel om mye mer enn vindressurser. Nærhet til
kraftnettet, innvirkning på naturmiljø, på dyre- og fugleliv, og ikke minst på vindkraft, basert på
innhentet kunnskapsgrunnlag om egnethet for vindkraftanlegg. I denne planen inngår ikke Andøy
som et aktuelt område. Når det gjelder andre områder som ligger utenfor de anbefalte arealene kan
en likevel søke, men vil bli nedprioritert sies det i planen. Når det gjelder allerede gitte konsesjoner
sier NVE: "...Når det gjelder behandling av søknader om utsatt frist for idriftsettelse for vindkraftverk
med eksisterende konsesjon, legger vi opp til å gi korte utsettelser dersom det er pågående aktivitet
eller andre grunner til at søknaden bør innvilges. Utover dette vil vi bruke kartet på samme måte som
for nye saker». Den aktiviteten som foregår hos konsesjonshaver, er at Andmyran Vind AS søker om
utsettelse av økonomiske grunner (skaffe investorer). Dette er et argument som har vært benyttet
ved samtlige søknader om utsettelse. Det har også kommet frem at selskapet prøver å selge
konsesjonen.
3. På bakgrunn av at det er så vidt store endringer i planene for vindkraftanlegget, og ikke minst på
bakgrunn av det som er kunnskapsgrunnlaget og forutsetningene i forslaget til nasjonal ramme for
vindkraft, finner Andøy kommune det riktig å ikke anbefale forlengelse av fristen for idriftsettelse og
forlenget konsesjonstid.
4. Hvis forlenget frist for idriftsettelse og forlenget konsesjonstid likevel skulle bli innvilget,
forutsettes at detaljplan, og eventuelt også miljø- transport- og anleggsplan, sendes til Andøy
kommune for høring før NVE behandler planene for godkjenning.
Robert Svendsen (MDG) satte fram slikt forslag:
Andøy kommune er imot å gi forlenget frist for idriftsettelse og forlenget konsesjonstid.

Votering:
Etter forslag fra ordføreren ble det stemt over samtlige forslag for å avklare hvilket forslag
som fikk flest stemmer.
- Rådmannens innstilling fikk 4 st.
- Robert Svendsens forslag fikk 1 st.
- John Helmersens forslag fikk 1 st.
FS- 66/2019 Vedtak:

1. Da det kun dreier seg om mindre endringer i konsesjonsvilkårene finner ikke Andøy
kommune det riktig å gå mot en forlenget frist for idriftsettelse til 31.12.2021, samt
forlenget konsesjonstid til 30 år fra vindkraftverket settes i drift, dog ikke lenger
enn 31.12.2048.
2. Det forutsettes at detaljplan, og eventuelt også miljø-, transport- og anleggsplan,
sendes til kommunen til høring før de godkjennes av NVE.
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