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ANDØY KOMMUNE

Høring av Adressenavn. Kvalnes med fler.
Saksbehandler
Robert Svendsen

Arkivsaksnummer
18/958
SAKSGANG

Utvalg
Formannskapet

Møtedato

Saknr

Forslag til vedtak:
1. Formannskapet legger følgende adressenavn ut på høirng:
Parsellnummer
3050
3020
5029
5030
5031

Navneforslag
Kvalnesveien
Høgtindveien
Storsteinveien
Finnbuktveien
Telefonveien

2. Høringsfristen settes til 10. januar 2022.

Sted
Ny parsell på FV82 mellom Ramsa og Saura
Omnavning av parsell Ramsanakkveien
Regplan. Hamarøya hyttefelt
Regplan. Hamarøya hyttefelt
Regplan. Hamarøya hyttefelt

Bakgrunn for saken:

Bakgrunn for saken:
Kommunestyret vedtok i KS sak 040/15 å opprette prosjektet «Adresseplan for Andøy».
Prosjektet ble finansiert og prosjektleder ble hyret inn fra høsten 2018.
Kommunen er adressemyndighet og har ansvaret for adresseforvaltningen i kommunen, og
skal tildele offentlige adresser etter reglene i Matrikkelloven med tilhørende forskrifter.
Adressemyndigheten er delegert rådmannen.
Formannskapet er kommunens navnemyndighet og har ansvaret for navnsetting.
Formannskapet gjør vedtak om skrivemåte etter reglene i Lov om Stadnamn.
Faktiske opplysninger:
Der man ikke har veiadresse bygger den offisielle adressen på gårds og bruksnummer, såkalt
matrikkeladresse. Dette er ikke en formålstjenlig måte å adressere på. Det er et nasjonalt
mål at alle boliger, hytter og næringsbygg skal ha en adresse basert på veinavn og nummer.
En rett veiadresse kan være avgjørende for at nødetatene skal finne fram på en god måte.
Vegadresser er også til god hjelp for posten, drosje, hjemmesykepleien med flere.
Bakgrunn for navnekomitèens arbeid har vært innspill fra folkemøter, arrangert på
Nordmela, Dverberg og Medby.
Navnekomitèen har fått mange gode innspill til prosessen og har så langt det har latt seg
gjøre lagt til grunn hva innbyggere selv har ønsket seg av navn. Komiteen har også lagt til
grunn at lokale stedsnavn skal gjenspeiles i navning av adresseparsellene. Dette for å sikre
stedstilhørighet, men også for å ivareta navnene som viktige kulturbærere.
Det har dessverre også dukket opp motsetninger i navnearbeidet. Der det for eksempel har
vært foreslått likelydende navn, eller at parsellnavn har eksistert i kommunen fra tidligere,
har navnekomitèen måttet ta et valg som avviker fra det som innbyggere har kommet med
innspill på.
Adressenavn til høring.
Forslaget til adressenavn legges ut på høring. Høringsinnspill innen fristen, behandles av
administrasjonen og fremmes formannskapet for endelig vedtak. Frist for innspill settes til
10.januar 2022.
Vurdering:
Arbeidet med overgang fra matrikkeladresse til veiadresse i Andøy er i en avsluttende fase.
Det er gjort to runder med massivadressering og utsending av 1800 vedtak til kommunens
innbyggere. Det er nå etablert 116 nye veinavn/adresseparseller i prosjektet og dekningen
på veiadresse har økt fra 52% til 93% i prosjektet.
Adresse- og navnearbeidet er et kontinuerlig arbeid gjennom matrikkelen og ansvaret ligger
til teknisk enhet. Prosjekt veiadresse skal nå avvikles og adressering går nå over i en
driftsfase hvor tildeling av adresse gjøres rutinemessig og etter vedtatte lokale forskrift.

ANDØY KOMMUNE

Prosjektslutt for prosjekt Veiadresse. Avvikling av Navnekomitè. Andøy kommune.
Saksbehandler
Robert Svendsen
Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Arkivsaksnummer
18/958
SAKSGANG

Møtedato

Forslag til vedtak:
1. Prosjekt «Veiadresse» i Andøy kommune ansees som ferdigstilt.
2. Navnekomitèen oppnevnt i FS-sak 99/2018 opphører.

Saknr

Bakgrunn for saken:
Prosjekt vegadresse i Andøy kommune er i en sluttfase. Adressering og forvaltning av
adresser går nå over i ordinær drift.
Faktiske opplysninger:
Prosjekt Veiadresse ble igangsatt oktober 2018. Målet har vært å opprette adresseparseller
med navn, og tildele adresseverdige objekter bygningsnummer, slik at flest mulig bygg
kommer over på vei-adressestandard. For å følge opp arbeidet ble det opprettet en
Navnekomitè.
Det har i prosjektet vært gjennomført folkemøter, innspillsrunder, høringer og vedtak av
parseller og navn. Det er blitt gjort to runder med massivadressering med utsending av 1800
brev til innbyggere, behandlet klagesaker, navnesaker og gjennomført nummerering av bygg.
Det er per i dag tildelt 116 nye navn til adresseparseller og dekningen på veiadresse har økt
fra 52% til 93% i prosjektet.
Det er utformet og vedtatt lokal forskrift for adressering i Andøy og utformet rutiner for
opprettelse og retting av feil i adressesystemet. Det er laget grunnlag for anbud på skilting av
vedtatte adresseparseller som på nyåret skal sendes ut på tilbudsforespørsel til mulige
leverandører. Investeringen er finansiert gjennom vedtak i kommunens investeringsbudsjett
for 2019 og 2020.
Navnekomitèen ble opprettet som en del av «Prosjekt veiadresse». De politiske
representantene har bestått av Lill Pettersen og Karl Rasmus Dahle, i tillegg til tre fra
administrasjonen.
Navnekomitèen har fungert etter sin hensikt og det er gjennom komitèens periode blitt innstilt
vedtak på 116 nye adresseparseller med tilhørende veinavn. Komitèen har behandlet et 40talls innspill etter høringer, og har gjort en jobb knyttet til behandling av klager.
Komitèens arbeid og hensikt ansees derfor som fullført – og anbefales derfor å opphøre.
Prosjekt Veiadresse går nå over i ordinær drift og videre adresseforvaltning legges til teknisk
enhet.
Vedlikehold og utvikling av adressesystemet tar aldri slutt. Dette er en kontinuerlig jobb og
skal sikre rette og gode adresser for innbyggere og næringsliv gjennom forvaltning av
adressedelen til matrikkelen. Dette ivaretas gjennom ny lokal forskrift for adressering og nye
rutiner på i teknisk enhet.
Vurdering:
Det vil fremdeles bli tildelt, rettet og oppført nye adresser i Matrikkelen. Men selve
adresseprosjeket avsluttes og forvaltning av adressesystemet går over i en driftsfase.
Navnekomitèens hensikt må dermed ansses som oppfylt. Behovet for en navnekomitè
vurderes dermed ikke lenger å være tilstede, og navnekomitèen opphører.

ANDØY KOMMUNE

SEKRETARIATSORDNING KONTROLLUTVALGET - ENDRING I AVTALE
Saksbehandler
Sveinung Ellingsen
Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret
Vedlegg:
Dok.dato
24.11.2021
24.11.2021

Arkivsaksnummer
21/1245
SAKSGANG

Møtedato

Tittel
Selskapsavtale pr. 1.1.2022
K-Sekretariatet IKS - oversendelsesbrev endring
selskapsavtale 1.1.2022

Forslag til vedtak:
Andøy kommune godkjenner ny selskapsavtale for K-Sekretariatet IKS.

Saknr

Dok.ID
173598
173599

Bakgrunn for saken:
Kommunestyrene i kommunene Andøy, Bardu, Dyrøy, Gratangen, Lavangen, Salangen og
Tjeldsund har vedtatt å gå inn som deltakere i K-Sekretariatet IKS. Representantskapet i
K-Sekretariatet vedtok i møte 30.4.2021 å øke antall styremedlemmer fra 3 til 5. Som følge
av disse endringene må deltaker(fylkes-)kommunene vedta ny ajourført selskapsavtale pr.
1.1.2022, jf. vedlegg.

Faktiske opplysninger:
K-Sekretariatet IKS eies av flere fylkes-/kommuner i Nordland og Troms og Finnmark.
Selskapet skal ivareta kommunelovens krav om at kontrollutvalgene til enhver tid har
sekretariatsbistand som tilfredsstiller utvalgenes behov. Kontrollutvalgets sekretariat skal
påse at de saker som behandles av kontrollutvalgene er forsvarlig utredet, og at utvalgenes
vedtak blir iverksatt. Selskapet har tilgang på en bredt sammensatt kompetanse.

Vurdering:
Endringen i selskapsavtalen gjelder en økning i antall styremedlemmer fra 3 til 5 som følge
av en økning i antall deltakerkommuner. Det anbefales å vedta ny selskapsavtale.

SELSKAPSAVTALE
for K-Sekretariatet IKS

§ 1 Selskapet
K-Sekretariatet IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov av 29.01.
1999 nr. 06 om interkommunale selskaper.
Selskapet har følgende deltakere pr. 1.1.2022:
Nordland fylkeskommune
Troms og Finnmark fylkeskommune
Andøy kommune
Balsfjord kommune
Bardu kommune
Bø kommune
Dyrøy kommune
Evenes kommune
Flakstad kommune
Gratangen kommune
Harstad kommune
Hadsel kommune
Ibestad kommune
Karlsøy kommune
Kvænangen kommune
Kvæfjord kommune
Kåfjord kommune
Lavangen kommune
Lyngen kommune
Lødingen kommune
Målselv kommune
Moskenes kommune
Narvik kommune
Nordreisa kommune
Røst kommune
Salangen kommune
Senja kommune
Skjervøy kommune
Sortland kommune
Storfjord kommune
Sørreisa kommune
Tjeldsund kommune
Tromsø kommune
Vestvågøy kommune
Værøy kommune
Vågan kommune
Øksnes kommune
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§ 2 Rettslig status
K-Sekretariatet IKS er et eget rettssubjekt, og styret har arbeidsgiveransvaret.

§ 3 Hovedkontor
K-Sekretariatet IKS har sitt hovedkontor/forretningsadresse i Tromsø kommune.

§ 4 Formål og ansvarsområde
K-Sekretariatet IKS:
•

skal utføre sekretariatsfunksjonen for deltakernes kontrollutvalg og hva dermed står i
naturlig forbindelse

§ 5 Innskuddsplikt og eierandel
Deltakernes eierandel og ansvarsdel samsvarer med deltakernes innskudd til selskapets frie
egenkapital etter følgende fordeling:
Selskapskapital
Nordland fylkeskommune
Troms og Finnmark fylkeskommune
Andøy kommune
Balsfjord kommune
Bardu kommune
Bø kommune
Dyrøy kommune
Evenes kommune
Flakstad kommune
Gratangen kommune
Harstad kommune
Hadsel kommune
Ibestad kommune
Karlsøy kommune
Kvænangen kommune
Kvæfjord kommune
Kåfjord kommune
Lavangen kommune
Lyngen kommune
Lødingen kommune
Målselv kommune
Moskenes kommune
Narvik kommune
Nordreisa kommune
Røst kommune
Salangen kommune
Senja kommune
Skjervøy kommune

216 000
216 000
17 900
21 684
16 000
11 762
4 300
5 400
5 800
4 300
89 526
30 562
5 450
9 288
5 388
11 851
9 006
4 300
12 264
8 724
26 048
4 300
83 000
18 221
2 300
9 000
57 596
11 603

Eierandel
i prosent
16,24
16,24
1,35
1,63
1,20
0,88
0,32
0,41
0,44
0,32
6,73
2,30
0,41
0,70
0,40
0,89
0,68
0,32
0,92
0,66
1,96
0,32
6,24
1,37
0,17
0,68
4,33
0,87

3
Sortland kommune
Storfjord kommune
Sørreisa kommune
Tjeldsund kommune
Tromsø kommune
Vestvågøy kommune
Værøy kommune
Vågan kommune
Øksnes kommune
Sum

36 673
7 386
12 848
16 000
239 248
43 300
3 300
36 500
17 100
1 330 028

2,76
0,56
0,97
1,20
17,99
3,26
0,25
2,74
1,29
100,00

Endringer i eierandeler kan skje ved inn- og uttreden av deltakere i selskapet.

§ 6 Organisering av selskapet
Selskapet har tre nivå:
•
•
•

Representantskapet
Styret
Daglig leder

§ 7 Representantskapet
Representantskapet er selskapets øverste myndighet. Samtlige deltakerkommuner og fylkeskommunen
velger sin representant med personlig vararepresentant.
Representantskapet velger selv leder og nestleder.

§ 8 Representantskapets møter
Representantskapets leder innkaller til representantskapsmøte. Innkalling til ordinært
representantskapsmøte skal skje skriftlig, innen utgangen av mai måned og minst fire uker før møtet.
Tilsvarende frist gjelder for varsling av deltakerne i selskapet. Innkallingen skal inneholde en
saksliste.
Ordinært representantskapsmøte skal behandle:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Årsmelding og regnskap
Valg til styret
Valg av revisor
Godtgjørelse til tillitsvalgte
Overordnede mål og retningslinjer for driften
Budsjettforutsetninger og – rammer
Rammer for låneopptak
Tilskuddsordning fra deltakerne
Andre saker som er forberedt ved innkallingen

Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra møtene. Protokollen underskrives av møtelederen
og to av representantskapets medlemmer som velges ved møtets begynnelse.
Spørsmål om kjøp av aksjer i andre selskap og inngåelse av langsiktige samarbeidsavtaler avgjøres av
representantskapet.
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Ekstraordinært representantskapsmøte til behandling av særskilt angitte spørsmål skal innkalles med to
ukers varsel når to styremedlemmer eller 1/3 av representantskapets medlemmer ber om det eller om
representantskapets leder finner behov for dette.
Daglig leder og styrets leder har møteplikt i representantskapet, og alle styremedlemmene og daglig
leder har møte og talerett.
Representantskapets leder og nestleder er valgkomité til styret.

§ 9 Styret
Selskapet skal ha et styre på 5 medlemmer og 2 varamedlemmer.
Daglig leder eller representantskapsmedlem kan ikke være medlem av styret.
Representantskapet velger styreleder og nestleder.

§ 10 Styrets møter
Styremøtene ledes av styrets leder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved votering i styret
skal hver stemme telle likt. Ved stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt.
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede, inkludert møtende
varamedlemmer. Styrets leder sørger for at det blir ført protokoll fra styremøtene.
Protokollen underskrives av styrets medlemmer.
De ansattes representant har ikke rett til å være til stede i saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse
til forhandlinger med arbeidstakerne, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidsgiverorganisasjoner
eller oppsigelse av tariffavtaler.

§ 11 Daglig leder
Daglig leder administrerer virksomheten, og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave utføres i
overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de vedtak som er fattet av styret og
representantskapet.
Daglig leder er styrets sekretær og saksbehandler. Vedkommende har tale- og forslagsrett i styrets
møter, dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar at vedkommende ikke skal kunne møte.

§ 12 Organisering av tilsynsfunksjoner
Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for virksomheten og
om økonomi og personalforhold. Vedkommende skal rapportere til styret på en slik måte og så ofte
som situasjonen tilsier det og styret for øvrig måtte bestemme. Styret skal sørge for at
representantskapet til enhver tid har nødvendig oversikt og i tide kan forberede nødvendige
disposisjoner. Representantskapets møtebøker skal fortløpende sendes til deltakerne.

§ 13 Arkiv, personvern og offentlighetsloven
De lovbestemte rutiner og saksbehandlingsregler som er etablert for ivaretakelse av personvern skal
gjelde for selskapet.
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Selskapet skal følge offentlighetsloven bestemmelser.
Selskapet skal ivareta arkivfunksjonen i henhold til arkivlovens bestemmelser for
deltakerkommunenes kontrollutvalg. Dersom en deltakerkommune trer ut av selskapet, overføres
arkivet for dette kontrollutvalget til den kommunen dette gjelder.

§ 14 Økonomiforvaltning
Virksomheten skal følge et vedtatt økonomireglement.

§ 15 Låneopptak og garantistillelse
Representantskapet vedtar rammer for virksomhetens låneopptak - begrenset til kr 400.000.
Låneopptak skal godkjennes av departementet; jf. kommuneloven § 14-15
Virksomheten kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske
forpliktelser. Virksomheten kan ikke selv låne ut penger.

§ 16 Arbeidsgiveransvar
Styret har arbeidsgiveransvaret for de personer som til enhver tid er ansatt i virksomheten.
Arbeidstakernes rettigheter etter arbeidsmiljøloven skal i sin helhet ivaretas av styret. Selskapet er
medlem av pensjonsordning.

§ 17 Lokale lønnsforhandlinger
Styrets leder og/eller daglig leder ivaretar selskapets interesser under lokale forhandlinger. Styret
vedtar forhandlingsresultatet.
Styret fastsetter rammene og daglig leders lønn.

§ 18 Møtegodtgjørelse
Godtgjørelse for møter mv. til medlemmer av styret og representantskapet utbetales i henhold til de til
enhver tid gjeldende satser og reglement for virksomheten.

§ 19 Regnskap og revisjon
Styret har plikt til å se etter at det føres lovmessige regnskap og at det foretas revisjon av selskapet.
Regnskapet føres etter regnskapsloven.
Regnskap skal fastsettes av representantskapet. Selskapets regnskap skal revideres av statsautorisert,
registrert eller kommunal revisor. Revisor velges av representantskapet.

§ 20 Endring av selskapsavtalen
Selskapsavtalen kan endres. Ved avstemning gjelder reglene i § 4 i lov om interkommunale selskaper
av 29.01. 1999 nr. 06.
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§ 21 Uttreden og oppløsning
Den enkelte deltaker kan ensidig si opp sin deltakelse. Oppsigelse må varsles av deltakeren minimum
ett år før uttredelse.
Ved uttreden fra selskapet skal deltakeren tilbakebetales sin andel av egenkapitalen på
uttredelsestidspunktet – jf § 5.
Forslag til oppløsning av selskapet må vedtas enstemmig av representantskapet. Vedtak om
oppløsning må godkjennes av samtlige deltakere og av departementet. Jf Lov om interkommunale
selskaper § 30 og 32.
Styret plikter å melde fra om avviklingen til Foretaksregisteret.

§ 22 Voldgift
Eventuell tvist om forståelsen av selskapsavtalen og om fordeling av utgifter eller i forbindelse med
det økonomiske oppgjøret etter oppløsning, avgjøres endelig av en voldgiftsnemnd på tre medlemmer
som oppnevnes av fylkesmannen, om ikke annen ordning følger av lov eller forskrift.

§ 23 Øvrige bestemmelser
For øvrig gjelder den til enhver tid gjeldende lov om interkommunale selskaper.

ANDØY KOMMUNE

Avtale om overtakelse av vann- og avløpsanlegg i Skarsteindalen leir
Saksbehandler
John-Petter Karlsen
Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret
Vedlegg:
Dok.dato
25.11.2021

Arkivsaksnummer
21/1246
SAKSGANG

Møtedato

Tittel
Avtale om overtakelse av vann og avløp Skarsteindalen

Saknr

Dok.ID
173625

1. Forslag til vedtak:
Andøy kommune inngår avtale med Forsvarsbygg om overtakelse av vann- og
avløpsanlegg i og til/fra Skarsteindalen leir i henhold til vedlagte utkast.

Bakgrunn for saken:

Administrasjonen har i flere år forhandlet med Forsvarsbygg om en avtale angående
overtakelse av vann- og avløpsanlegget til/fra og i tidligere Skarsteindalen leir. Det foreligger
nå et avtaleutkast der kommunen på visse vilkår overtar det eksisterende vann- og
avløpsanlegget.
Faktiske opplysninger:
Avtalen kompletterer og fullfører avtalene av 1986 og 2009/2010 som har omhandlet forhold
ved avhending av Skarsteindalen leir. Ansvar for drift av vannforsyningen ble overført
allerede i 1986. Avtalen innebærer at Andøy kommune overtar eierskapet til hele
vannforsyningsanlegget til Skarsteindalen leir, inkludert dam/vanninntak, tilførselsledninger
og nett inne i Skarsteindalen leir.
Avtalen innebærer også at Andøy kommune overtar eierskapet til hele avløpsanlegget til
Skarsteindalen leir, inkludert kummer, septiktanker, avløpsledning til sjø og utslippsledning,
samt ledningsnett inne i Skarsteindalen leir.
Eierskap og ansvar for fettavskillere og oljeavskillere er overført fra Forsvarsbygg til kjøperne
av de enkelte bygg.
Grensen mellom offentlig fellesnett og privat stikkledning vil være der stikkledninger til det
enkelte bygg starter. De ledninger som ikke overtas av Andøy kommune er å anse som
private stikkledninger og er overført til kjøperne av de enkelte bygg.
Forsvarsbygg har etter inngåelsen av avtalen intet eierskap til eller ansvar for vannforsyning
eller avløpshåndtering i eller til/fra Skarsteindalen leir.
Andøy kommune vil utarbeide et ledningskart som viser grensene mellom offentlig nett og
private stikkledninger, og kommuniserer dette ut til eierne av de tilknyttede eiendommene.
Som kompensasjon for nødvendig utbedring av vann og avløpsnettet betaler Forsvarsbygg til
Andøy kommune en engangssum på kr 5 200 000. Beløpet utgjør Andøy kommunes krav til
Forsvarsbygg estimert ut fra tilbud innhentet av Andøy kommune.
Kompensasjonen kommer i tillegg til kr 1 583 000 som ble utbetalt i 2010 for legging av ny
vannledning fra Sverigedalen til Skarsteindalen leir.

Vurdering:
Det forventes at avtalen ikke vil ha spesiell påvirkning på kommunalt avgiftsnivå, etter at
beskrevet utbedring på kroner 5 200 000 er utført. Rådmannen anbefaler at avtalen inngås
på de vilkår som er fremforhandlet i vedlagte avtaleutkast.

Avtale om overtakelse av vann- og avløpsanlegg i og til/fra Skarsteindalen leir

Bakgrunn
Denne avtale kompletterer og fullfører avtalene av 1986 og 2009/2010, og må leses sammen med disse.
Vann

Med virkning fra 15.10.2021 overtar Andøy kommune eierskapet til hele vannforsyningsanlegget til
Skarsteindalen leir, inkl. dam/vanninntak, tilførselsledninger og nett inne i Skarsteindalen leir. Ansvar for drift
av vannforsyningen ble overført allerede i 1986.
Avløp og overvann

Med virkning fra 15.10.2021 overtar Andøy kommune eierskapet til hele avløpsanlegget til Skarsteindalen leir,
inkl. kummer, septiktanker, avløpsledning til sjø og utslippsledning, samt ledningsnett inne i Skarsteindalen
leir.
Eierskap og ansvar for fettavskillere og oljeavskillere er overført fra Forsvarsbygg til kjøperne av de enkelte
bygg.
Grensen mellom offentlig fellesnett og privat stikkledning

Andøy kommune overtar alle ledninger så nær som stikkledninger til det enkelte bygg. De ledninger som ikke
overtas av Andøy kommune er å anse som private stikkledninger og er overført til kjøperne av de enkelte bygg.
Etter inngåelse av denne avtale har Forsvarsbygg intet eierskap til eller ansvar for vannforsyning eller
avløpshåndtering i eller til/fra Skarsteindalen leir.
Andøy kommune lager et ledningskart som viser grensene mellom offentlig nett og private stikkledninger, og
kommuniserer dette ut til eierne av de tilknyttede eiendommene.
Kompensasjon for utbedring renovering av vann- og avløpsnett

Som kompensasjon for nødvendig utbedring av vann og avløpsnettet betaler Forsvarsbygg til Andøy kommune
en engangssum på kr 5 200 000. Beløpet utgjør Andøy kommunes krav til Forsvarsbygg estimert ut fra tilbud
innhentet av Andøy kommune.
Kompensasjonen kommer i tillegg til kr 1 583 000 som ble utbetalt i 2010 for legging av ny vannledning fra
Sverigedalen til Skarsteindalen leir.
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Utbetaling av kompensasjon
Kompensasjonen utbetales som engangssum til kontonummer ______________________

Signaturer
Sted/dato

For Forsvarsbygg

For Andøy kommune
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