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Sakliste
Sak nr.
01/2021
02/2021
03/2021
04/2021
05/2021
06/2021
07/2021
08/2021
09/2021

10/2021

11/2021

Sakstittel
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste
Godkjenning av møteprotokoll
Dispensasjon fra KPA og reguleringsplanen Andenes havn,
utvidelse av kai.
Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for tilbygg til
Arresten
Søknad om kjøp av kommunal eiendom og dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - Andenes Suitehotel
Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Andøya
Spaceport Børvågen
REALISERING AV THE WHALE - TILSKUDD FRA ANDØY
KOMMUNE
DETALJREGULERINGSPLAN KONGSHAUGVEIEN,
ANDENES PLAN-ID: 1871-202005 SLUTTBEHANDLING
OG VEDTAK.
Referatsaker
TILSYN - ANDØY KOMMUNE, BRANN- OG
FEIERVESENET, VARSEL OM TVANGSMULKT KOMMENTARER/ORIENTERING OM STATUS
Spørsmål og interpellasjoner
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Ordføreren ønsket velkommen til møtet.
Navneopprop: Rådmannen foretok navneopprop, 23 representanter var til stede.
Ordføreren erklærte møtet for vedtaksfør.

01/2021: Godkjenning av innkalling
Forslag til vedtak:
Innkallingen godkjennes uten merknader.

Kommunestyret 08.02.2021:
Behandling:

KS- 01/2021 Vedtak:

Innkallingen godkjennes uten merknader.

02/2021: Godkjenning av saksliste
Forslag til vedtak:
Sakslisten godkjennes som den foreligger.

Kommunestyret 08.02.2021:
Behandling:

Ordføreren foreslo at sak 11/2021 – Spørsmål og interpellasjoner skulle behandles etter sak
sak 03/2021 - Godkjenning av møteprotokoll
Ordføreren opplyste at det ville bli stilt habilitetsspørsmål i forbindelse med behandlingen av
følgende saker:
Sak 07/2021 - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Andøya Spaceport Børvågen
Sak 08/2021 - The Whale - Tilskudd fra Andøy kommune
Da det var innkalt vararepresentanter for disse sakene, foreslo ordføreren at sakene skulle
behandles etter sak 11/2021 – Spørsmål og interpellasjoner. Dette slik at
vararepresentantene skulle slippe å vente.
Kommunestyret samtykket til ordførerens forslag.
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Ordføreren informerte om at adm. dir. Odd Roger Enoksen ville gi en orientering og svare på
spørsmål i forbindelse med behandlingen av sak 08/2021 - Søknad om dispensasjon fra
reguleringsplan for Andøya Spaceport Børvågen.
Ordføreren informerte om at styreleder i Andøy Energi Holding AS ville gi en orientering og
svare på spørsmål i forbindelse med behandlingen av sak 08/2021 – Realisering av The
Whale – tilskudd fra Andøy kommune
Nikoline Spjelkavik (SV) varslet spørsmål vedrørende trafikksikkerhetsplanens gyldighet
Kjell Are Johansen (AP) varslet spørsmål om status i arbeidet for nedtrekk av stillinger i
kommunen
Kjell Are Johansen (AP) varslet spørsmål om flagging på samefolkets dag
Tone Grav (SP) varslet spørsmål om Covid-19 vaksinering
Tone Grav (SP) varslet spørsmål om lekeapparater ved Risøyhamn skole
Anitha Bendiksen (AP) varslet spørsmål om dialysepasienter på Andenes
Anitha Bendiksen (AP) varslet spørsmål om den offentlige tannlegetjenesten på Andenes
Tommy Søberg (AP) varslet spørsmål om fremdrift i arbeidet med gang- og sykkelvei på Åse
KS- 02/2021 Vedtak:

Sakslisten ble godkjent

03/2021: Godkjenning av møteprotokoll
Forslag til vedtak:
Møteprotokollen for møte 12.10.20 godkjennes som den foreligger.
Møteprotokollen for møte 14.12.20 godkjennes som den foreligger.

Kommunestyret 08.02.2021:
Behandling:

KS- 03/2021 Vedtak:

Møteprotokollen for møte 12.10.21 godkjennes som den foreligger.
Møteprotokollen for møte 14.12.21 godkjennes som den foreligger.

04/2021: Dispensasjon fra KPA og reguleringsplanen Andenes havn, utvidelse av kai.
Forslag til vedtak:
1.
Andøy kommune innvilger dispensasjon fra formålet «Farled» i kommuneplanens
arealdel og fra formålet «Havneområde i sjø» i reguleringsplan for Andenes havn fra 2014
(Plan-ID 1871201405), til formålet «Forretning», for å tillate utvidelse av kai på sjøsiden av
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«Slippen» på Andenes.
2.

Bestemmelsene for det omkringliggende området avsatt til forretning (F3) i reguleringsplan for
Andenes havn fra 2009 (Plan-ID 1871200901), bli gjeldende for det nye arealet for forretning.

3.

Andøy kommune innvilger dispensasjon fra byggegrensen i reguleringsplanen for Andenes Havn
fra 2009 (Plan-ID 1871200901) innenfor eiendommen 41/3/1 og utenfor mot havna.

Formannskapet 02.02.2021:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 04/2021 Vedtak:

1.

Andøy kommune innvilger dispensasjon fra formålet «Farled» i kommuneplanens
arealdel og fra formålet «Havneområde i sjø» i reguleringsplan for Andenes havn fra
2014 (Plan-ID 1871201405), til formålet «Forretning», for å tillate utvidelse av kai på
sjøsiden av «Slippen» på Andenes.

2.

Bestemmelsene for det omkringliggende området avsatt til forretning (F3) i
reguleringsplan for Andenes havn fra 2009 (Plan-ID 1871200901), blir gjeldende for
det nye arealet for forretning.

3.

Andøy kommune innvilger dispensasjon fra byggegrensen i reguleringsplanen for
Andenes Havn fra 2009 (Plan-ID 1871200901) innenfor eiendommen 41/3/1 og
utenfor mot havna.

Kommunestyret 08.02.2021:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 04/2021 Vedtak:

1.

Andøy kommune innvilger dispensasjon fra formålet «Farled» i kommuneplanens
arealdel og fra formålet «Havneområde i sjø» i reguleringsplan for Andenes havn fra
2014 (Plan-ID 1871201405), til formålet «Forretning», for å tillate utvidelse av kai på
sjøsiden av «Slippen» på Andenes.

2.

Bestemmelsene for det omkringliggende området avsatt til forretning (F3) i
reguleringsplan for Andenes havn fra 2009 (Plan-ID 1871200901), blir gjeldende for
det nye arealet for forretning.

3.

Andøy kommune innvilger dispensasjon fra byggegrensen i reguleringsplanen for
Andenes Havn fra 2009 (Plan-ID 1871200901) innenfor eiendommen 41/3/1 og
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utenfor mot havna.

05/2021: Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for tilbygg til Arresten
Forslag til vedtak:
Andøy kommune innvilger dispensasjon fra bestemmelsene til reguleringsplan «Andenes havn 2009»
for å tillate oppføring av tilbygg til restaurant Arresten med bebygd areal (BYA) på 50 m2 på
eiendommen 54/29, som omsøkt.

Formannskapet 02.02.2021:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 05/2021 Vedtak:

Andøy kommune innvilger dispensasjon fra bestemmelsene til reguleringsplan «Andenes
havn 2009» for å tillate oppføring av tilbygg til restaurant Arresten med bebygd areal (BYA)
på 50 m2 på eiendommen 54/29, som omsøkt.
Kommunestyret 08.02.2021:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 05/2021 Vedtak:

Andøy kommune innvilger dispensasjon fra bestemmelsene til reguleringsplan «Andenes
havn 2009» for å tillate oppføring av tilbygg til restaurant Arresten med bebygd areal (BYA)
på 50 m2 på eiendommen 54/29, som omsøkt.

06/2021: Søknad om kjøp av kommunal eiendom og dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - Andenes Suitehotel
Forslag til vedtak - Salg av eiendom:
Andøy kommune imøtekommer søknad om kjøp av del av kommunal eiendom:
1. Søker, A.H Event AS, tilbys å kjøpe del av kommunal eiendom, ca. 80 m2, som tilleggsareal
til deres eiendom 48/378.
2. Det omsøkte arealet må sammenføyes med 48/378.
3. Salgssummen fastsettes gjennom innhenting av takst/ verdivurdering. I tillegg til
salgssummen må kjøper dekke kommunens kostnader i forbindelse med saksbehandling og
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fradeling.

Forslag til vedtak – Dispensasjon:
Andøy kommune innvilger dispensasjon fra formålet «friområde» i kommuneplanens arealdel til
formålet «sentrumsformål» for å tillate utvidelse av eiendommen 48/378 og Andenes Suite Hotell.

Formannskapet 02.02.2021:
Behandling:

Votering:
Innstilling til kommunestyret for rådmannens forslag som fikk 6 stemmer for og 1 stemme
mot.
FS- 06/2021 Vedtak:

Andøy kommune imøtekommer søknad om kjøp av del av kommunal eiendom:
1. Søker, A.H Event AS, tilbys å kjøpe del av kommunal eiendom, ca. 80 m2, som
tilleggsareal til deres eiendom 48/378.
2. Det omsøkte arealet må sammenføyes med 48/378.
3. Salgssummen fastsettes gjennom innhenting av takst/ verdivurdering. I tillegg til
salgssummen må kjøper dekke kommunens kostnader i forbindelse med
saksbehandling og fradeling.

Forslag til vedtak – Dispensasjon:
Andøy kommune innvilger dispensasjon fra formålet «friområde» i kommuneplanens
arealdel til formålet «sentrumsformål» for å tillate utvidelse av eiendommen 48/378 og
Andenes Suite Hotell.
Kommunestyret 08.02.2021:
Behandling:
Nikloline Spjelkavik (SV) la frem følgende tilleggsforslag:
A. H Event AS og Andenes Suitehotel skal legge til rette for at paviljongen kan brukes fritt til glede for
allmennheten.

Votering:
Forslaget fremlagt av Nikoline Spjelkavik (SV) enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
KS- 06/2021 Vedtak:

1. Søker, A.H Event AS, tilbys å kjøpe del av kommunal eiendom, ca. 80 m2, som
tilleggsareal til deres eiendom 48/378.
1. Det omsøkte arealet må sammenføyes med 48/378.
1. Salgssummen fastsettes gjennom innhenting av takst/ verdivurdering. I tillegg til
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salgssummen må kjøper dekke kommunens kostnader i forbindelse med
saksbehandling og fradeling.
2. A. H Event AS og Andenes Suitehotel skal legge til rette for at paviljongen kan
brukes fritt til glede for allmennheten.
Dispensasjon:
Andøy kommune innvilger dispensasjon fra formålet «friområde» i kommuneplanens
arealdel til formålet «sentrumsformål» for å tillate utvidelse av eiendommen 48/378 og
Andenes Suite Hotell.

07/2021: Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Andøya Spaceport
Børvågen
Forslag til vedtak:
Andøy kommune innvilger midlertidig dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan Andøya Spaceport
Børvågen (Plan-ID 1871-201703) fra formål og bestemmelser for området som omfattes av
oppskytingsområde «Pad A» med tilhørende tilleggsareal. Dispensasjon gjelder frem til 31.12.2024.
Arealet det gis dispensasjon for fremgår i «Figur 4» i søknaden. Reguleringsplanens bestemmelse til
bestemmelsesområdet #1 blir gjeldende for området. Planens øvrige bestemmelser blir gjeldende for
de nye næringsområdet så langt de passer.
Vilkår til tillatelsen:
1.
Området kan ikke gis ferdigattest for eller tas i bruk før risikoanalyse er gjennomført,
og eventuelle avbøtende tiltak er etablert.
2.
Tiltakshaver må også erklære ansvar for å dekke for eventuelle skader på
fylkeskommunens, hytte- og grunneiere sin eiendom som følger av dispensasjonen.
3.
Tiltakshaver må utarbeide varslingsrutiner og er ansvarlig for at alle berørte parter, og
spesielt utrykningskjøretøy, blir varslet ved stenging av fylkesveien gjennom Børvågen.

Formannskapet 02.02.2021:
Behandling:

Per Kristian Elvan (SP) ba om vurdering av sin habilitet som grunneier på Nordmela og
medeier av hytte i Nøssdalen.
Han fratrådte under behandlingen, 6 representanter var til stede.
Ordføreren foreslo at Per Kristian Elvan (SP) ble erklært inhabil.
Votering:
Per Kristian Elvan erklæres inhabil.
Vararepresentant Rune Stave (SP) tiltrådte,
7 representanter var til stede.
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Adm. dir. Odd Roger Enoksen v/Andøya Space informerte og svarte på spørsmål.
Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 07/2021 Vedtak:

Andøy kommune innvilger midlertidig dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan Andøya
Spaceport Børvågen (Plan-ID 1871-201703) fra formål og bestemmelser for området som
omfattes av oppskytingsområde «Pad A» med tilhørende tilleggsareal. Dispensasjon gjelder
frem til 31.12.2024.
Arealet det gis dispensasjon for fremgår i «Figur 4» i søknaden. Reguleringsplanens
bestemmelse til bestemmelsesområdet #1 blir gjeldende for området. Planens øvrige
bestemmelser blir gjeldende for de nye næringsområdet så langt de passer.
Vilkår til tillatelsen:
1.
Området kan ikke gis ferdigattest for eller tas i bruk før risikoanalyse er
gjennomført, og eventuelle avbøtende tiltak er etablert.
2.
Tiltakshaver må også erklære ansvar for å dekke for eventuelle skader på
fylkeskommunens, hytte- og grunneiere sin eiendom som følger av dispensasjonen.
3.
Tiltakshaver må utarbeide varslingsrutiner og er ansvarlig for at alle berørte
parter, og spesielt utrykningskjøretøy, blir varslet ved stenging av fylkesveien gjennom
Børvågen.

Nikoline Spjelkavik (SP) tok forbehold frem til behandlingen i kommunestyret.
Kommunestyret 08.02.2021:
Behandling:

Per Kristian Elvan (SP) ba om vurdering av sin habilitet som grunneier på Nordmela og
medeier av hytte i Nøssdalen. Han fratrådte under behandlingen, 22 representanter var til
stede.
Ordføreren foreslo at Per Kristian Elvan (SP) ble erklært inhabil.
Votering:
Per Kristian Elvan erklæres inhabil.
Vararepresentant Hilde Johnsen (SP) tiltrådte,
23 representanter var til stede.
Odd Arne Andreassen (SP) ba om vurdering av sin habilitet som ansatt i Andøya Space
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Defence, et datterselskap av Andøya Space. Han fratrådte under behandlingen, 22
representanter var til stede.
Ordføreren foreslo at Odd Arne Andreassen (SP) ble erklært habil.

Votering:
Odd Arne Andreassen (SP) erklæres habil.
Odd Arne Andreassen tiltrådte, 23 representanter var til stede.
Adm. dir. Odd Roger Enoksen v/Andøya Space informerte og svarte på spørsmål.
Jitse Buitink (SV) la frem følgende utsettelsesforslag:
Fiskeri og turisme, to bærekraftig og samfunnsbærende næringer har ikke fått uttalt seg i disp-saken.
Begge har uttrykt alvorlige bekymringer. Jeg kan ikke se at kommunen har gjort en utredning som har
involvert disse næringene. SV har derfor bedt ordfører om å la fiskeriutvalget uttale seg før en
dispensasjon blir gitt. Det er gitt for liten tid til utvalget å uttale seg og det er ikke lagt til rette for at
utvalget skal kunne møte, utvalget har uttrykt bekymring rundt også dette. Forøvrig finner SV det
naturlig at de berørte virksomhetene mtp stenging av veien blir bedt om en uttalelse. Med å rushe
inn en disp, gir vi disse næringen et signal om at de ikke er av verdi for kommunen og vi må forvente
alvorlige konsekvenser for disse næringene. Foreslår derfor å utsette saken inntil kommunen har
gjort en skikkelig utredning.

Votering:
Utsettelsesforslaget fremlagt av Jitse Buitink (SV) falt med 4 stemmer for og 19 stemmer
mot.
Votering:
Formannskapets innstilling vedtatt med 19 stemmer for og 4 stemmer mot.
KS- 07/2021 Vedtak:

Andøy kommune innvilger midlertidig dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan Andøya
Spaceport Børvågen (Plan-ID 1871-201703) fra formål og bestemmelser for området som
omfattes av oppskytingsområde «Pad A» med tilhørende tilleggsareal. Dispensasjon gjelder
frem til 31.12.2024.
Arealet det gis dispensasjon for fremgår i «Figur 4» i søknaden. Reguleringsplanens
bestemmelse til bestemmelsesområdet #1 blir gjeldende for området. Planens øvrige
bestemmelser blir gjeldende for de nye næringsområdet så langt de passer.
Vilkår til tillatelsen:
1.
Området kan ikke gis ferdigattest for eller tas i bruk før risikoanalyse er
gjennomført, og eventuelle avbøtende tiltak er etablert.
2.
Tiltakshaver må også erklære ansvar for å dekke for eventuelle skader på
fylkeskommunens, hytte- og grunneiere sin eiendom som følger av dispensasjonen.
3.
Tiltakshaver må utarbeide varslingsrutiner og er ansvarlig for at alle berørte
parter, og spesielt utrykningskjøretøy, blir varslet ved stenging av fylkesveien gjennom
Børvågen.
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Hilde Johnsen (SP) fratrådte og Per Kristian Elvan (SP) tiltrådte, 23 representanter var
til stede.

08/2021: REALISERING AV THE WHALE - TILSKUDD FRA ANDØY KOMMUNE
Forslag til vedtak:
Med bakgrunn i at Andøy kommune, i henhold til innstilling fra styret i Andøy Energi Holding AS,
mottar ekstraordinært utbytte fra Andøy Energi Holding AS til formålet, bevilger kommunestyret et
kommunalt tilskudd på 15 millioner kroner til realisering av opplevelses- og kunnskapssenteret The
Whale.
Tilskuddet til The Whale gis med forbehold om fullfinansiering og realisering av The Whale.

Formannskapet 02.02.2021:
Behandling:

Ordfører Knut A. Nordmo (SP) ba om vurdering av sin habilitet som styremedlem i The
Whale.
Han fratrådte under behandlingen, 6 representanter var til stede.
Varaordfører Lill Pettersen (SP) overtok møteledelsen.
Kjell Are Johansen (AP) ba om vurdering av sin habilitet som adm. dir. i Andøy Energi AS.
Han fratrådte under behandlingen, 5 representanter var til stede.
Fungerende ordfører Lill Pettersen (SP) anbefalte at ordfører Knut A. Nordmo (SP) og Kjell
Are Johansen (AP) ble erklært inhabil.
Votering:
Ordfører Knut A. Nordmo (SP) erklæres inhabil.
Kjell Are Johansen (AP) erklæres inhabil.
Vararepresentant Rune Stave (SP) og vararepresentant Anitha Bendiksen (AP) tiltrådte,
7 representanter var til stede.
Votering:
Innstilling til kommunestyret for rådmannens forslag som fikk 6 stemmer for og 1 stemme
mot.
FS- 11/2021 Vedtak:

Med bakgrunn i at Andøy kommune, i henhold til innstilling fra styret i Andøy Energi Holding
AS, mottar ekstraordinært utbytte fra Andøy Energi Holding AS til formålet, bevilger
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og kunnskapssenteret The Whale.
Tilskuddet til The Whale gis med forbehold om fullfinansiering og realisering av The Whale.
Nikoline Spjelkavik (SV) tok forbehold frem til behandlingen i kommunestyret.
Anitha Bendiksen (AP) tok forbehold frem til behandlingen i kommunestyret.
Kommunestyret 08.02.2021:
Behandling:

Ordfører Knut A. Nordmo (SP) ba om vurdering av sin habilitet som styremedlem i The
Whale. Han fratrådte under behandlingen, 22 representanter var til stede.
Varaordfører Lill Pettersen (SP) overtok møteledelsen.
Kjell Are Johansen (AP) ba om vurdering av sin habilitet som adm. dir. i Andøy Energi AS.
Han fratrådte under behandlingen, 21 representanter var til stede.
Tommy Lyngra Søberg (AP) ba om vurdering av sin habilitet som styremedlem i Andøy Energi
Holding AS. Han fratrådte under behandlingen, 20 represenanter var til stede.
Fungerende ordfører Lill Pettersen (SP) anbefalte at ordfører Knut A. Nordmo (SP), Kjell Are
Johansen (AP) og Tommy Lyngra Søberg (AP) ble erklært inhabil.
Votering:
Ordfører Knut A. Nordmo (SP) erklæres inhabil.
Kjell Are Johansen (AP) erklæres inhabil.
Tommy Lyngra Søberg erklæres inhabil.
Vararepresentant Hilde Johnsen (SP), vararepresentant Bjørn-Roger Steen (AP)
vararepresentant Thomas Seines (AP) tiltrådte, 23 representanter var til stede.
Styreleder i Andøy Energi Holding AS, Bjørnar Solvoll, informerte og svarte på spørsmål.
Arne Robert Svendsen (MDG) la frem følgende utsettelsesforslag:
Kommunestyret ber Rådmannen å utrede saken i forhold til de økonomiske konsekvenser på
kort og lang sikt det kan gi Andøy kommune og selskapet Andøy Energi Holding AS ved å ta
et slikt ekstraordinært utbytte.
Kommunestyret ber Rådmannen utrede forholdet rundt at utbytte er å måtte regne som frie
midler og at Andøy Energi Holding AS ikke kan legge føringer for bruken av midlene ihht
bestemmelsene i aksjeloven.
Kommunestyret avventer også en formell henvendelse fra The Whale AS om støtte til
prosjektet og hvilket beløp det i så fall er tenkt at Andøy kommune skal bidra med.
Votering:
Utsettelsesforslaget fremlagt av Arne Robert Svendsen (MDG) vedtatt med 22 stemmer for
og 1 stemme mot.
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KS- 08/2021 Vedtak:

Kommunestyret ber Rådmannen å utrede saken i forhold til de økonomiske konsekvenser på
kort og lang sikt det kan gi Andøy kommune og selskapet Andøy Energi Holding AS ved å ta
et slikt ekstraordinært utbytte.
Kommunestyret ber Rådmannen utrede forholdet rundt at utbytte er å måtte regne som frie
midler og at Andøy Energi Holding AS ikke kan legge føringer for bruken av midlene ihht
bestemmelsene i aksjeloven.
Kommunestyret avventer også en formell henvendelse fra The Whale AS om støtte til
prosjektet og hvilket beløp det i så fall er tenkt at Andøy kommune skal bidra med.

Hilde Johnsen (S) fratrådte. Ordfører Knut A. Nordmo (SP) tiltrådte og overtok
møteledelsen.
Bjørn Roger Steen (AP) fratrådte, og Kjell Are Johansen (AP) tiltrådte.
Tomas Seines (AP) fratrådte, og Tommy Lyngra Søberg (AP) tiltrådte.
23 representanter var til stede.
09/2021: DETALJREGULERINGSPLAN KONGSHAUGVEIEN, ANDENES PLAN-ID: 1871202005 SLUTTBEHANDLING OG VEDTAK.
Forslag til vedtak:
Detaljreguleringsplan for Kongshaugveien, Andenes, plan-ID 1871-202005 med tilhørende
reguleringsbestemmelser vedtas med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.

Formannskapet 02.02.2021:
Behandling:

Votering:
Enstemmig innstilling til kommunestyret.
FS- 10/2021 Vedtak:

Detaljreguleringsplan for Kongshaugveien, Andenes, plan-ID 1871-202005 med tilhørende
reguleringsbestemmelser vedtas med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.
Kommunestyret 08.02.2021:
Behandling:

Votering:
Enstemmig vedtatt.
KS- 09/2021 Vedtak:

Detaljreguleringsplan for Kongshaugveien, Andenes, plan-ID 1871-202005 med tilhørende
reguleringsbestemmelser vedtas med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.
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10/2021: Referatsaker
Forslag til vedtak:
Brev fra Andøy kommune til Arbeidstilsynet ang. tilsyn brann- og feiervesenet.

Kommunestyret 08.02.2021:
Behandling:

KS- 10/2021 Vedtak:

Referatet tas til etterretning.

11/2021: Spørsmål og interpellasjoner
Spørsmål fra Matz Abrahamsen angående ladestasjoner.

Kommunestyret 08.02.2021:
Behandling:

Matz Abrahamsen (H) stilte følgende spørsmål:
Ladestasjoner
Jeg har fått informasjon om at ladestasjonene tilknyttet Risøyhamn skole ikke kan benyttes.
Hva er årsaken til dette? Og vil ordfører bidra til at ladestasjonene kan benyttes i fremtiden?
Til slutt: Vil det bli tilrettelagt for ladestasjoner ved sykehjemmet på Åse?
Rådmannen svarte:
Hensikten med ladestasjoner på kommunale bygg vil primært være å dekke organisasjonens
behov for lading av kommunens tjenestebiler.
|
Risøyhamn skole er foreløpig det eneste kommunale bygget med ladestasjon for elbiler, som
har vært brukt av ansatte til privatbiler. Ladestasjonen som ble montert på nyskolen, var i
utgangspunktet ikke montert med tanke på privat bruk.
Bakgrunnen for at rådmannen besluttet å stenge ladestasjonen der i fjor høst var at vi i
budsjettprosessen fikk innspill fra Fagforbundet om å utrede betalingsapp på ladestasjonen
på Risøyhamn skole. Det var et av flere innsparingsinnspill fra de tillitsvalgte. Teknisk enhet
hadde undersøkt muligheten for betalingsapp/automatisk betalingssystem, og det viste seg
at innkjøp og drift av et slikt system ville koste mer enn den potensielle inntekten.
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Det vil bli behov for ladestasjoner ved flere kommunale bygg framover. Ved neste
anbudsrunde på kommunale leasingbiler vil vi be om tilbud på elbiler for de tjenestene det
er hensiktsmessig.
Dersom ladestasjoner på kommunale bygg skal kunne benyttes av ansatte eller andre til
private formål, må vi ha et elektronisk system som sikrer betaling for faktisk bruk. Det har vi
ikke i dag ved Risøyhamn skole.
Enova planlegger å etablere en ladestasjon på strekningen mellom Risøyhamn og Andenes.
Når den er på plass, kan den brukes av alle, også kommunalt ansatte.
Selv om ladestasjonen nå er stengt i Risøyhamn, kan den brukes av kommunale tjenestebiler
når det blir behov for det.

MUNTLIGE SPØRSMÅL
Ordføreren ba om at muntlige spørsmål blir omgjort til skriftlige spørsmål og sendt ordfører.
De mottatte spørsmålene vil bli besvart i neste ordinære kommunestyremøte.
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