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Levanger kommune
Sakspapir

Klima- og energiplan - Levanger Kommune

Saksbehandler: Øystein Lunnan
oystein.lunnan@levanger.kommune.no
E-post:
74052707
Tlf.:

Arkivref:
2008/2595 - /K22

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Driftskomiteen i Levanger
Driftskomiteen i Levanger
Levanger formannskap
Levanger kommunestyre

Møtedato
21.01.2009
18.03.2009
22.04.2009

Saksnr.
2/09
8/09
34/09

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 18.03.2009
Forslag i møte:
Kristin Aas (DNA) fremmet på vegne av DNA, SP og KRF følgende tilleggsforslag:
 Administrasjonen utarbeider en tiltaksplan med prioritert liste over tiltak, og med en
klargjøring av hvem som skal være ansvarlig for at hvert av tiltakspunktene blir
gjennomført. Denne tiltaksplanen legges frem for behandling i Driftskomiteen før
budsjettbehandling i kommunestyret.
 Klima og energiplanen rulleres og revideres hvert 4. år, og legges frem for
Driftkomiteen for behandling.
Lars Waade (SV) fremmet følgende endringsforslag:
Kap. 9.3. Hovedmål og 10.5. Redusert energibruk og klimautslipp i Levanger kommune:
- Innen 2020 er målsettingen å redusere utslippene og energibruken knyttet til kommunal
aktivitet med 50 prosent.
Kap. 9.3 og 10.6. hhv Hovedmål og Klimadugnaden:
- Planen tar sikte på å redusere de samlede klimagassutslippene i kommunen med minst
30 prosent innen 2020.
Kap 9.6. Operative mål, energibruk:
- Kommunen skal tilby og aktivt arbeide for å fremme miljøfyrtårnsertifisering.
- Det gjennomføres enøkanalyser for all kommunal bygningsmasse. Analysene brukes
som grunnlag for enøktiltak.
Kap. 10.5. Redusert energibruk og klimautslepp i Levanger kommune:
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- Kommunen innfører ”grønn innkjøpspolitikk”. Ved anbudsinnbydelser ved kommuale
utbygginger skal det vurderes å kreve at det føres klimaregnskap eller beregninger av
miljøkostnader ved de enkelte alternativene.
Kap. 10.7. Organisering og arbeidsform:
- Tiltak i klima- og energiplanen må knyttes til tydelige frister for gjennomføring, tydelig
ansvarsplassering og forankring i økonomiplan og årsbudsjetter.
Avstemning:
Waades endringsforslag Kap. 9.3. Hovedmål og 10.5. Redusert energibruk og
klimautslipp i Levanger kommune avvist med 9 mot 2 stemmer.
Waades endringsforslag Kap. 9.3 og 10.6. hhv Hovedmål og Klimadugnaden avvist med
9 mot 2 stemmer.
Waades endringsforslag Kap 9.6. Operative mål, energibruk avvist med 9 mot 2
stemmer.
Waades endringsforslag Kap. 10.5. Redusert energibruk og klimautslepp i Levanger
kommune: avvist med 10 mot 1 stemme.
Waades endringsforslag Kap. 10.7. Organisering og arbeidsform avvist med 9 mot 2
stemmer.
Waades forslag ble deretter avstemt i sin helhet. Forslaget ble da avvist med 10 mot 1
stemme.
Rådmannens forslag til innstilling, med Aas sitt tilleggsforslag, enstemmig tiltrådt.
I33STILLI3G:
1. Forslag til Klima. og energiplan for Levanger kommune av 12. jan. 2009 vedtas som
Klima og energiplan for Levanger Kommune. Det startes et samarbeid med lokale
aktører for å utarbeide og drive konkrete tiltak under punktet Klimadugnaden.
2. Klima- og energiplanen er en temaplan hvor mål, strategier og tiltak skal inngå i de
aktuelle kommunedelplaner.
3. Administrasjonen utarbeider en tiltaksplan med prioritert liste over tiltak, og med en
klargjøring av hvem som skal være ansvarlig for at hvert av tiltakspunktene blir
gjennomført. Denne tiltaksplanen legges frem for behandling i Driftskomiteen før
budsjettbehandling i kommunestyret.
4. Klima og energiplanen rulleres og revideres hvert 4. år, og legges frem for
Driftkomiteen for behandling.
Rådmannens forslag til innstilling:
1. Forslag til Klima. og energiplan for Levanger kommune av 12. jan. 2009 vedtas som
Klima og energiplan for Levanger Kommune. Det startes et samarbeid med lokale
aktører for å utarbeide og drive konkrete tiltak under punktet Klimadugnaden.
2. Klima- og energiplanen er en temaplan hvor mål, strategier og tiltak skal inngå i de
aktuelle kommunedelplaner.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Revidering eller ny versjon av Klima og energiplan av 2002.
Vedlegg:
Ingen
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Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Høringsuttalelser lagt ut på Internett.
1. Høringsuttalelse Levanger Arbeiderparti
2. Høringsuttalelse Levanger Krf
3. Høringsuttalelse fra Levanger SV
4. Høringsuttalelse fra Naturvernforbundet i Levanger
5. Uttalelser fra Tore Frantzen, Kirkegata 61 AS, 2
6. Uttalelser fra Bjørn Erik Dypdahl, 2
7. Fylkesmannens uttalelse
Saksopplysninger:
Det er mottatt 6 uttalelser.
1. Høringsuttalelse fra Levanger Arbeiderparti
Levanger Arbeiderparti er i all hovedsak positiv til planen. De mener konkrete tiltak på
transportsektoren bør være tydeligere inn i planen som for eksempel ladestasjoner for
elbil, kollektivtrafikk og forbud mot tomgangskjøring.
Kommentar: Rådmannen er enig i at konkretiseringsnivået på tiltak i ”Klimadugnaden”
ikke er godt nok. Rådmannen vil ta initiativ til et arbeid i samarbeid med lokale aktører
om dette i ettertid.
2. Høringsuttalelse fra Levanger Krf
Levanger Krf støtter og understreker tiltak i skogbruket for å binde mer CO2. De støtter
også tiltaka ved Norske Skog og betoner samarbeid med fylkeskommunen. Levanger Krf
savner noe om ENØK i skole og barnehage og vil kombinere det med at skolene og
barnehagene blir miljøagenter.
Kommentar: Rådmannen vil undersøke om ekstern finansiering for
undervisningsopplegg i skole og barnehage etter at planen er behandla.
3. Høringsuttalelse fra Levanger SV
Levanger SV mener forslaget til Klima og energiplan er et godt grunnlag for arbeidet
videre. Levanger SV vil fortsatt arbeide for stilling som miljøvernleder og egen politisk
komite for kultur, estetikk og miljø. Levanger SV mener problemet med planen er at
tiltaksdelen er for generell og for lite forpliktende, og kommer med ei liste over tiltak
som foreslås inn i planen.
Kommentar: Rådmannen vil ikke foreslå endringer i politisk eller administrativ
organisering som følge av Klima og energiplanen, men vil vurdere behovet for
administrativ innsats etter at planen er behandla. Flere av tiltaka foreslått av SV er
allerede inn i ordinær drift. Videre vil tiltak under Klimadugnaden bli konkretisert i
ettertid i et samarbeid med lokale aktører.
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4. Høringsuttalelse fra Naturvernforbundet i Levanger.
Naturvernforbundet i Levanger har levert en lang høringsuttalelse der hovedpoenga er at
planen er for lite ambisiøs i målsettingene, og at referanseramma planen bruker er
uheldig. Målsettinga om 20% reduksjon innen 2020 er for lite ambisiøs og mindre enn
det NT Fylkeskommune har valgt, og i tillegg er målet uegna som styringsmål da det
refererer seg til alle utslipp i Levanger som geografisk område. Dette er ifølge
Naturvernforbundet for vidt og for snevert. For vidt, da det inneholder store utslipp en
ikke har styring over, og for snevert da det ikke tar hensyn til utslipp i andre
kommuner/land som følge av forbruk i befolkninga i Levanger Kommune.
Ut fra dette mener Naturvernforbundet at tiltakslista bør innholde hovedsaklig disse
punkta:
• Forbruk av strøm og fyringsolje. Både nedgang i energi totalt og overgang til
oppvarming men biovarme eller aktiv solvarme.
• Mobile kilder. Både arbeide aktivt for mindre transportbehov (gods, person) og
bedre energibærere(elektrisk) på bil og tog.
• Gjødselkjellere. Biogass fra metan.
• Klimadugnaden. Aktivt arbeid i samarbeid med innbyggere og lokalt næringsliv.
Informasjon, kommunale energirådgivere, kampanjer, Miljøfyrtårn, pisk og gulrot
strategi for sykkelbruk, arbeidsreiseplanlegging, tiltak for mindre godstransport.
Da dette er avhengig av løpende samarbeid med innbyggere og næringsliv,
foreslås politisk klima og energiutvalg.
Kommentar:
Rådmannen er enig med Naturvernforbundet i at måling av utslipp i et lokalsamfunn er
vanskelig og at det er flere måter å gjøre det på. Levanger Kommune har i denne saken
valgt å bruke tall fra SFT og SSB. Vi er klar over at dette ikke nødvendigvis er den beste
måten, men for Levanger Kommune er det naturlig å velge den offisielle statistikken
som grunnlag.
Rådmannen vil videre påpeke at en viktig målsetting med Klima og energiplanene i
kommunene er å bidra til at nasjonen Norge når sine klimamål. Derfor har en lagt så stor
vekt på strukturelle og industrielle tiltak som bidrar sterkest til dette. En direkte følge av
dette er næringsutvikling basert på teknologi for lavere utslipp.
Planen har lavere ambisjoner for livsstilsendringer hos befolkningen. Etter planen vil en
utvikle tiltak her i samarbeid med lokale aktører som nettopp Naturvernforbundet.
Det er en innebygd motsetning i planen med å arbeide med klimadugnaden og samtidig
ikke ha målsettinger om lokal annerledes livsstil enn nasjonen. Dette er bevisst og
rådmannen vil ikke foreslå å endre dette, og er slik uenig med Naturvernforbundets
uttalelse på dette feltet.
Selve tiltaksdelen i uttalelsen er ikke svært ulik planforslaget med unntak av de
industrielle tiltaka, og under arbeidet videre med planen vil en naturlig ta hensyn til det
meste av forslaga.
5. Uttalelser fra Tore Frantzen, Kirkegata 61 A/S
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Tore Frantzen peker på stor trafikk gjennom Kirkegata og at dette er et miljøproblem.
Både med støy i bykjernen og trafikken i seg selv. Han peker på tiltak som bomring,
bedre styring av trafikk og avlastningsveg.
Kommentar: Rådmannen vurderer det slik at dette er et innspill som har relevans og
betydning for reguleringsplan sentrum og en gatebruksplan. I den grad innspillet betyr
noe for total trafikkmengde er det relevant.
6. Uttalelser fra Bjørn Erik Dypdahl
Bjørn Erik Dypdahl ønsker at de ambisiøse målsettingene i planen skal kunne
iverksettes. Han er svært positiv til biovarme i kommunale bygg, men er mer skeptisk til
økonomien og kommunens økonomiske risiko med fjernvarme i sentrum. Videre peker
han på behovet for miljøvernsjef og tverrpolitisk samling om måla. Til slutt peker han på
at digital kommunikasjon bør redusere behov for flyreiser i kommunal regi.
Kommentar: Levanger Kommune har ingen ønsker om eller planer for å ta økonomisk
risiko med utbygging av fjernvarme i sentrum. Energibærere i kommunale bygg vurderes
kontinuerlig med sikte på overgang til biovarme, og arbeidet er godt i gang. Behovet for
kommunens administrative innsats på feltet vil bli vurdert etter behandlinga av planen.
7. Fylkesmannens uttalelse.
Fylkesmannen er generelt svært positiv til arbeidet, og gir ros for målsettinger og tiltak.
Fylkesmannen peker på utfordringa med forankring i kommunens planverk for å sikre
gjennomføring. Videre pekes på at en mer detaljert inndeling av gjennomføring med
påført ansvar og en sterkere prioritering av tiltak hadde vært ønskelig. De peker også på
at etter som planverket overordna er felles for Levanger og Verdal, bør en vurdere felles
Klima og energiplan ved rullering.
Fylkesmannen har videre en del kommentarer av detaljert redaksjonell art. De mener
samsvaret mellom ulike tabeller er for dårlig forklart, og at tabeller henta fra andre kilder
som SFT har benevninger som kan forvirre.
Beredskap i forhold til klimaendringer er ikke nevnt i planen, og det mener
fylkesmannen er en svakhet.
Kommentar:
Levanger Kommune er enig i at forankring i og integrering i kommunens plansystem er
avgjørende. Prioriteringene årlig i økonomiplan og budsjett er avgjørende for
finansiering av tiltak. Dette er beskrevet i planen. Konkretiseringsnivået med unntak av
punktet Klimadugnaden er derfor bevisst valgt på det nivå plan angir.
Rettinger av redaksjonell art vil bli gjort i ferdig plan.
Levanger Kommune har valgt å legge beredskap i forhold til klimaendringer i anna
planverk.

Vurdering:
Rådmannen er fornøyd med engasjementet i høringene. De fleste innspilla går på
konkretiseringsnivået i punktet klimadugnaden. Rådmannen vil ikke endre forslag til
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plan på dette punktet, men vil starte et arbeid med å utforme dette og fordele ansvar så
snart planen er vedtatt.
Rådmannen mener tiltaksdelen for de andre punkta er forpliktende nok.
Vurdering av sårbarhet, beredskap ved klimaendringer vil bli behandla i anna planverk.
Ut fra dette og de kommentarene som er gitt til de enkelte uttalelsene, vil rådmannen
legge fram planen slik den er fram til vedtak.
Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 21.01.2009
Forslag i møte:
Ingen.
Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
5. Forslag til Klima. og energiplan for Levanger kommune av 12. jan. 2009 sendes ut på
høring og legges ut til offentlig ettersyn fram til 1. mars 2009
6. Klima- og energiplanen er en temaplan hvor mål, strategier og tiltak skal inngå i de
aktuelle kommunedelplaner.
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Forslag til Klima. og energiplan for Levanger kommune av 12. jan. 2009 sendes ut på
høring og legges ut til offentlig ettersyn fram til 1. mars 2009
2. Klima- og energiplanen er en temaplan hvor mål, strategier og tiltak skal inngå i de
aktuelle kommunedelplaner.
Vedlegg:
Klima- og energiplan for Levanger kommune, datert 12. jan. 2009.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Energiutredninga Levanger
Saksopplysninger:
Levanger kommune vedtok 15.05.02 Klima og Energiplan for Levanger kommune.
Formannskapet vedtok 25.06 2008 å starte arbeidet med revidering av plan, og samtidig
delta i et nettverk av kommuner i sørdelen av fylket i regi av KS. Levanger kommune
har søkt og fått innvilga tilskudd hos Enova til arbeidet, og det er innleid konsulent for
arbeidet. Ei administrativ gruppe har arbeid sammen med konsulent, og rådmannens
ledergruppe har vært styringsgruppe.
Formålet med Klima og energiplan i kommunene er:
• Sette klima og energispørsmål på dagsorden i kommunal planlegging og drift
• Vise sammenhengen mellom analyse, mål og tiltak
• Vise konkrete tiltak og prosjekt som kan settes i verk
• Være et ledd i nasjonens arbeid for å møte klimautfordringene
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Det er orientert i kommunestyret 03.09 2008 med en workshop med prinsipielle
avklaringer. Det har vært kontakt med Naturvernforbundet i Levanger under arbeidet. De
politiske partiene i Levanger vedtok sommeren 2008 et ”klimaforlik”. Dette er tatt inn
som et innspill i arbeidet. Energiutredninga for Levanger er et viktig grunnlag.
Etter Kommunestyrets vedtak i sak 03/07 skal planer som ikke behandles etter plan og
bygningsloven behandles av Driftskomiteen. Saksgang for Klima og energiplanen blir
etter dette 2 gangers behandling i Driftskomiteen med høring i mellom og
sluttbehandling i Kommunestyret. Etter nytt plansystem, vedtatt i Kommunestyret
10.12.08, er dette en temaplan med innspill til alle kommunedelplaner.
Tall fra Statistisk Sentralbyrå og Statens Forurensingstilsyn på kommunenivå er beregna
ut fra virksomhet innen kommunegrensene. Det vil si at Levanger er belasta med
transport innen grensene inkludert gjennomgangstrafikk på E6, mens vi ikke er belasta
med befolkningens påvirkning på klima utenom kommunen i form av produksjon av
varer og tjenester, reiser etc.
Levanger er en kommune der energi og klimasituasjonen er forskjellig. Norske Skog
Skogn dominerer energisida totalt. Dette gjør at vannkraft og biobrensel dominerer som
energikilder. I planen er vist figurer med og uten Norske Skog Skogn for å vise dette.
Klimautslippa i Levanger er dominert av landbruk og transport. Utslipp fra landbruk er
knytta til metan fra husdyr og husdyrgjødsel og lystgass fra nitrogenomsetning i jord.
Dette er gasser som er vesentlig mer aggressive som klimagasser enn karbondioksyd.
Utslipp fra transport, person og lastebiler, er den sektoren som har hatt størst økning i
utslipp de siste 20 år.
Planen har lagt størst vekt på å finne tiltak og program med sikker, stor effekt som bidrar
til å løse nasjonale målsettinger. Figuren nedenfor viser på hvilke områder kommunen
har Høyt reduksjonspotensial og Stor grad kommunale virkemidler.
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Figuren gir en svært god indikasjon på hvilke områder kommunen bør sette inn sine
tiltak for å få gode klimamessige resultater.
Planen viser 6 programområder for videre satsing, og viser til at det må settes i gang
prosjekt og utredninger videre innen disse områdene.
De største tiltaka er knytta til Norske Skog. Der planlegges økning i bruk av biomasse,
både til eget bruk og med muligheter til foredling for salg. Videre er det planer om LNG
terminal for overgang for skipstransport med muligheter for terminal for vegtransport.
Biogassanlegg for husdyrgjødsel og andre organiske kilder er et anna viktig grep for å
minske metanutslipp. Dette er vanlig i Tyskland, men vi må starte med pilotanlegg.
Grønn varmeløsning for Levanger sentrum vil erstatte høykvalitetsenergi som elektrisk
kraft med bioenergi og andre fornybare kilder.
Kommunens egen drift er et eget programområde med ambisjoner om bedre energibruk,
og med det mindre klimautslipp og innsparing.
Det siste programområde er kalt Klimadugnaden. Der ligger opplæring i skoler,
barnehager, holdningskampanjer og informasjon.

Vurdering:
Rådmannen vurderer forslag til klima og energiplan som et egnet redskap til å arbeide
videre med klima og energispørsmål i Levanger kommune. Planen er ambisiøs og det
kan reises tvil om kommunen og samfunnet har endringskraft nok til å gjennomføre
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planlagte tiltak. Samarbeid med viktige næringslivsaktører er helt nødvendig. En
vellykket gjennomføring av arbeidet vil øke omdømme og attraksjonen til Levanger.
Klimaspørsmål er prioritert av Storting og Regjering, og det er avsatt virkemidler til
dette. RUP- midler i fylkeskommunen har også innretning i denne retning. En viktig
premiss for å arbeide videre er å legge opp arbeidet slik at en får økonomiske bidrag.
Dette gjelder alle felt, men det er spesielt grunn til å nevne at utvikling og gjennomføring
av egna undervisningsopplegg i skole og barnehage trenger ressurser ut over trange
budsjettrammer.
Planen er mer omfattende og mer ambisiøs enn klimaforliket i Levanger slik rådmannen
ser det. Det utfordrer alle til å prioritere og støtte om arbeidet. Planen er laga i
PowerPoint format. Dette gjør den lett lesbar på skjerm, men dårligere på papir. Det vil
bli laga en versjon i Wordformat og en kortversjon når planen er vedtatt.
Det er de store grepa som er prioritert i planen. Rådmannen peker på at innbyggernes
kunnskap om og holdning til klimaspørsmål er viktig for å kunne nå målene. Dette er
ikke konkretisert mye, og vil være avhengig av engasjement blant privatpersoner, lag og
organisasjoner for å fylle med riktig innhold.
Etter nytt plansystem vil tiltaksdelen bli gjenstand for årlig behandling gjennom
prioriteringene i økonomiplanen.
Etter dette tilrår Rådmannen at planen sendes ut på høring og legges ut til offentlig
ettersyn slik den er lagt fram. Etter dette legges den fram på nytt for driftskomite,
formannskap og kommunestyre.
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Levanger kommune
Sakspapir

American House Levanger LTD - Søknad om alminnelig skjenkebevilling i gruppe 1,2
og 3

Saksbehandler: Finn Christiansen
finn.christiansen@levanger.kommune.no
E-post:
74052706
Tlf.:

Arkivref:
2009/2458 - /U63

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Levanger formannskap

Møtedato
22.04.2009

Saksnr.
35/09

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Foretaksnummer 992 985 658, American House Levanger LTD, innvilges alminnelig
skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1,2 og 3 for virksomhet med
beliggenhet Kirkegt. 31 ut inneværende bevillingsperiode, 30.06.2012.
2. F.nr. 31.07.73, Ilham Mnabhi, og f.nr. 01.02.72, Nabil Ismail, godkjennes
som skjenkebevillingens styrer og stedfortreder.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Søknad datert den 10.03.2009.
Saksopplysninger:
Foretaksnummer 992 985 658, American House Levanger LTD, har i brev av den
10.03.2009 søkt om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1,2 og
3 i forbindelse med planlagt oppstart av virksomhet i Kirkegt. 31. Søknaden gjelder drift
av spisested med ca. 50 sitteplasser. Søker har drevet i denne bransje i en årrekke.
Ilham Mnabhi og Nabil Ismail søkes godkjent som bevillingens styrer og stedfortreder.
Det søkes om alminnelig skjenkebevilling ut inneværende bevillingsperiode, 30.06.2012.
Søknaden har i medhold av alkohollovens § 1-7, 2. l., vært forelagt politiet v/lensmannen
i Levanger og kemneren til uttalelse. Det fremkom her ingen merknader til søknaden.
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Vurdering:
Rådmannen har vurdert søknaden ut i fra et sosialt og helsemessig perspektiv, jfr.
delegert myndighet gitt i medhold av K-sak nr. 038/01 av den 20.06.01. Jeg vil på
bakgrunn av en totalvurdering tilrå at foretaksnummer 992 985 658, American House
Levanger LTD, gis alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1,2 og 3
ut inneværende bevillingsperiode, 30.06.2012.
Ilham Mnabhi og Nabil Ismail tilrås videre godkjent som styrer og stedfortreder for
skjenkebevillingen.
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Levanger kommune
Sakspapir

Joys Thai - Mat AS - Søknad om alminnelig skjenkebevilling i gruppe 1,2 og 3.

Saksbehandler: Finn Christiansen
finn.christiansen@levanger.kommune.no
E-post:
74052706
Tlf.:

Arkivref:
2009/1707 - /U63

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Levanger formannskap

Møtedato
22.04.2009

Saksnr.
36/09

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Foretaksnummer 977 088 178, Joys Thai-Mat AS, innvilges alminnelig
skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1,2 og 3 for virksomhet med
beliggenhet Magneten Kjøpesenter ut inneværende bevillingsperiode, 30.06.2012.
2. F.nr. 23.01.48, Kolbjørn Moe, og f.nr. 03.11.86, Andrea Troset Mosling,
godkjennes som skjenkebevillingens styrer og stedfortreder.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen
Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Søknad datert den 12.02.2009.
Saksopplysninger:
Foretaksnummer 977 088 178, Joys – Thai Mat AS, har i brev av den 12.02.2009 søkt
om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1,2 og 3 i tilknytning til
sin forretningsvirksomhet med beliggenhet Magneten Kjøpesenter, Levanger.
Virksomheten har allerede vært i drift i en årrekke.
Kolbjørn Moe og Andrea Troset Mosling søkes godkjent som bevillingens styrer og
stedfortreder.
Det søkes om alminnelig skjenkebevilling ut inneværende bevillingsperiode, 30.06.2012.
Søknaden har i medhold av alkohollovens § 1-7, 2. l., vært forelagt politiet v/lensmannen
i Levanger og kemneren til uttalelse. Høringsinstansene tilrår at søknaden kan innvilges.
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Vurdering:
Rådmannen har vurdert søknaden ut i fra et sosialt og helsemessig perspektiv, jfr.
delegert myndighet gitt i medhold av K-sak nr. 038/01 av den 20.06.01. Jeg vil på
bakgrunn av en totalvurdering tilrå at foretaksnummer 977 088 178, Joys – Thai Mat AS,
gis alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1,2 og 3 ut inneværende
bevillingsperiode, 30.06.2012.
Kolbjørn Moe og Andrea Troset Mosling tilrås videre godkjent som styrer og
stedfortreder for skjenkebevillingen.
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Levanger kommune
Sakspapir

Coop Extra, Moan - Søknad om salgsbevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1

Saksbehandler: Finn Christiansen
finn.christiansen@levanger.kommune.no
E-post:
74052706
Tlf.:

Arkivref:
2009/2690 - /U63

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Levanger formannskap

Møtedato
22.04.2009

Saksnr.
37/09

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Foretaksnummer 938 548 005, Coop Inn-Trøndelag BA, innvilges salgsbevilling
for alkoholholdig drikk i gruppe 1 for Coop Extra forretning med beliggenhet
Moanområdet ut inneværende bevillingsperiode, 30.06.2012.
2. F.nr. 12.12.52, Knut Nevermo, og f.nr. 22.01.82, Ole A. Westerfjell,
godkjennes som salgsbevillingens styrer og stedfortreder.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Søknad datert den 10.03.2009.
Saksopplysninger:
Foretaksnummer 938 548 005, Coop Inn-Trøndelag BA, har i brev av den 10.03.2009
søkt om salgsbevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 i forbindelse med etablering av
dagligvarekonseptet Coop Extra med beliggenhet Moanområdet.
Knut Nevermo og Ole A. Westerfjell søkes godkjent som bevillingens styrer og
stedfortreder.
Det søkes om salgsbevilling ut inneværende bevillingsperiode, 30.06.20012.
Søknaden har i medhold av alkohollovens § 1-7, 2. l., vært forelagt politiet v/
lensmannen i Levanger og kemneren til uttalelse. Det fremkom her ingen merknader til
søknaden.
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Vurdering:
Rådmannen har vurdert søknaden ut i fra et sosialt og helsemessig perspektiv, jfr.
delegert myndighet gitt i medhold av K-sak nr. 038/01 av den 20.06.01. Jeg vil på
bakgrunn av en totalvurdering tilrå at foretaksnummer 938 548 005, Coop Inn-Trøndelag
BA, gis salgsbevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 ut inneværende
bevillingsperiode, 30.06.2012.
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Levanger kommune
Sakspapir

Div. endringer på salgs - og skjenkebevillingsfronten

Saksbehandler: Finn Christiansen
finn.christiansen@levanger.kommune.no
E-post:
74052706
Tlf.:

Arkivref:
2009/2770 - /U63

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Levanger formannskap

Møtedato
22.04.2009

Saksnr.
38/09

Rådmannens forslag til vedtak:
Samtlige av de nedenfornevnte søknader innvilges, og da slik at de respektive salgs – og
skjenkebevillinger løper ut inneværende bevillingsperiode, 30.06.2012.
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
De respektive søknader.
Saksopplysninger:
Grunnet virksomhetsoverdragelser m.v., har en mottatt søknader om godkjenning av
følgende:
Plaza Mexico, Kirkegt. 57-59. Alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i
gruppe 1,2 og 3.
Stedet ble innvilget alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1,2 og
3 gjennom formannskapets vedtak av den 25.06.08 i sak nr. 083/08.
Den forannevnte bevilling ble gitt til foretaksnummer 984 036 744, Danos AS.
Grunnet overdragelse av virksomhet er det i brev av den 04.02.2009 søkt om at
bevillingen overføres til foretaksnummer 993 585 696, Rawaz Farouk Mohamad.
Omsøkt skjenkebestyrer: F.nr. 06.10.70, Rawaz Farouk Mohamad.
Omsøkt stedfortreder: F.nr. 12.04.60, Zafar Roshani.
Bunnpris Skogn v/ Victory AS, Åsvegen 16, Skogn. Salgsbevilling for alkoholholdig
drikk i gruppe 1.
Salgsbevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 ble innvilget gjennom formannskapets
vedtak av den 25.06.08 i sak nr. 083/08.
Det søkes om at salgsbevillingen kan flyttes fra Åsvegen 16, Skogn, til nybygg med
beliggenhet Remyra, Skogn.
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Rema 1000 Moan. Salgsbevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1.
Det søkes om at salgsbevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, gjeldende til den
30.06.2012, overføres fra foretaksnummer 983 691 919, Rema 1000 Moan/ Trøndelag
Dagligvare AS, til foretaksnummer 993 483 338, Knut Langdal AS.
Omsøkt styrer for salgsbevilling: F.nr. 02.02.57, Knut Langdal.
Omsøkt stedfortreder for salgsbevilling: F.nr. 25.08.87, Morten Langdal.
Hagi Restaurant/Marco Polo, Åsen. Alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig
drikk i gruppe 1,2 og 3.
Stedet ble innvilget alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1,2 og
3 gjennom formannskapets vedtak av den 25.06.08 i sak nr. 083/08.
Den forannevnte bevilling ble gitt til foretaksnummer 982 546 397,
Hagi Restaurant/Marco Polo.
Grunnet overdragelse av virksomhet er det søkt om at bevillingen overføres til
foretaksnummer 993 045 942, Zin Restaurant Limited.
Omsøkt skjenkebestyrer: F.nr. 15.04.62, Altun Huseyin.
Stedfortrederfunksjon uendret : Kadir Ucak.
Royal Park Restaurant, Kirkegt. 48, Levanger. Alminnelig skjenkebevilling for
alkoholholdig drikk i gruppe 1,2 og 3.
Stedet ble innvilget alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1,2 og
3 gjennom formannskapets vedtak av den 25.06.08 i sak nr. 083/08.
Aksjene i selskapet med foretaksnummer 971 105 526 er nå overdratt til John - Erik
Sporild som er daglig leder for virksomheten.
Omsøkt skjenkebestyrer: F.nr. 25.10.60, John-Erik Sporild.
Omsøkt stedfortreder: F.nr. 18.02.75, Kristin Nordberg Norum.
De respektive søknader har i medhold av alkohollovens § 1-7, 2. l., vært forelagt politiet
ved lensmannen i Levanger og kemneren til uttalelse. Det fremkom her ingen merknader
til søknadene.
Vurdering:
Det er her snakk om eksisterende salgs – og skjenkebevillinger som enten er overdratt til
andre aktører eller planlegger en annen lokalisering. Bevillingene drives nå i henhold til
overgangsordningene i alkoholloven og de allerede innvilgende salgs – og
skjenkebevillinger løper i utgangspunktet til den 30.06.2012, jfr. F-sak nr. 083/08 av den
25.06.2008.
Rådmannen har vurdert søknadene ut i fra et sosialt og helsemessig perspektiv, jfr.
delegert myndighet gitt i medhold av K-sak nr. 038/01. Jeg vil på bakgrunn av en
totalvurdering tilrå at samtlige av søknadene innvilges.

19 av 42

Levanger kommune – Formannskapet 22.04.09 - Sakliste

Levanger kommune
Sakspapir

Restaureringsfondet 2008

Saksbehandler: Øivind Holand
oivind.holand@innherred-samkommune.no
E-post:
74048512
Tlf.:

Arkivref:
2008/4336 - /242

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Plan- og utviklingskomiteen i Levanger
Levanger formannskap

Møtedato
18.03.2009
22.04.2009

Saksnr.
27/09
39/09

Rådmannen tilrår at Plan- og utviklingskomiteen innstiller til formannskapet:
Kr. 197.833,- av årets tildelingsmidler overføres til 2009, jfr. vedtektene for fond til
restaurering og fornying av bygg- og bomiljø i Levanger § 5.
Rådmannens forslag til vedtak:
Det foretas følgende tildeling av midler fra fond for restaurering av bygg- og bomiljø i
Levanger sentrum for 2008:
• Bymuseet i Levanger kr. 40.000,• Tine Lian kr. 40.000,-. Dette under forutsetning av at det koples inn kompetanse
på bygningsvern.
• Galleri Fenka kr. 200.000,Det tas forbehold om Riksantikvarens godkjenning av prosjektene som ligger innenfor
fredningsområdet.
Det tas forbehold om bygningsmyndighetenes godkjenning av tilbygg og
fasadeendringer.
Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Det er tre ukers klagefrist
fra mottatt dato av dette vedtaket.
Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 18.03.2009
Habilitet:
Gunnar Løvås, SV, fratrådte som inhabil (Bymuseet)
Forslag i møte:
Ingen
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Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.
I33STILLI3G:
Kr. 197.833,- av årets tildelingsmidler overføres til 2009, jfr. vedtektene for fond til
restaurering og fornying av bygg- og bomiljø i Levanger § 5.
VEDTAK:
Det foretas følgende tildeling av midler fra fond for restaurering av bygg- og bomiljø i
Levanger sentrum for 2008:
• Bymuseet i Levanger kr. 40.000,• Tine Lian kr. 40.000,-. Dette under forutsetning av at det koples inn kompetanse
på bygningsvern.
• Galleri Fenka kr. 200.000,Det tas forbehold om Riksantikvarens godkjenning av prosjektene som ligger innenfor
fredningsområdet.
Det tas forbehold om bygningsmyndighetenes godkjenning av tilbygg og
fasadeendringer.
Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Det er tre ukers klagefrist
fra mottatt dato av dette vedtaket.
Vedlegg:
1 Vedtekter
2 Fylkeskommunens uttalelse - restaureringsfondet for 2008
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
1. Søknader og redegjørelser fra Bymuseet i Levanger
2. Søknad fra Tine Lian
3. Søknad fra Galleri Fenka
4. Oversendelsesbrev til Nord-Trøndelag Fylkeskommune

Saksopplysninger:
Ved fristens utløp var det kommet inn 3 søknader. Søknadene har vært forelagt
fylkeskonservatoren i samsvar med Restaureringsfondets vedtekter.
I følge vedtektene til restaureringsfondet kan 90 % av fondets renter deles ut som
tilskudd til ”restaurering og fornying av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum”.
Fondet har nå en størrelse på 7,76 mill. kroner. Rentene for 2008 utgjør kr 462.546,-. 90
% av rentene utgjør kr. 416.291,-. I tillegg er kr. 61.542,- overført fra 2007. Totalt er det
derfor kr. 477.833,- til fordeling.
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I henhold til vedtektenes § 9 kan det gis støtte til følgende:
• Planlegging, prosjektering og gjennomføring av kvartalsfornying, herunder
miljøforbedrende tiltak i indre gårdsrom i de lukkede kvartaler.
• Utbedringstiltak for enkeltbygg som tar sikte på bevaring eller tilbakeføring til
strøkets opprinnelige byggestil.
• Nybygg hvor det kan dokumenteres merkostnad til fasademessig utforming og
materialbruk som følge av tilpasning til strøkkarakter.

Vurdering:
Det er 3 søknader til restaureringsfondet i år.
Bymuseet, Sjøgata 40
Bymuseet i Levanger eier Sjøgata 40, den siste autentiske arbeiderboligen i Levanger
sentrum. Bymuseet bruker boligen, som er et av de unike kulturminner i Levanger
sentrum, til et opplevelsessenter for byens historie knyttet til arbeiderkultur i et
handverker-, fisker- og sjømannsstrøk. Formålet med kjøpet er å formidle kunnskap
om arbeider- og bykultur.
Boligen er en typisk arbeiderbolig fra 1897. Den ligger i en del av byen som var et typisk
arbeiderstrøk (”Rotterdam”). Den lille boligen, med en grunnflate på 46 m2 har vært
bosted for 2 store (delvis også 3) familier.

Eksisterende uthus med åpent skur
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Tilbygg til eksisterende uthus

Det søkes om midler til å bygge et lite tilbygg til eksisterende uthus og til murarbeid på
hovedhuset. Tilbygget er på ca. 12 m2 og skal inneholde rom for toalett og et lite
kjøkken. Tilbygget skal stå der det i dag står et lite åpent skur. Dahle multisyssel har
grundig gått gjennom mulighetene for å plassere et toalett og kjøkken på eiendommen,
og har tegnet flere forslag. Vi anser denne løsningen som den beste fordi den griper
minimalt inn i de fredete bygningene.
I henhold til vedtektenes § 9 kan det gis støtte til nybygg hvor det kan dokumenteres
merkostnad til fasademessig utforming og materialbruk som følge av tilpasning til
strøkkarakter.
Fylkeskommunen anbefaler tilskudd.
Merkostnadene for tilpasning til strøkkarakter for uthuset er beregnet til kr. 82.200,I tillegg søkes det om tilskudd til grunnmursarbeid på hovedhuset i Sjøgata 40.
Grunnmuren skal renskes og pusses og pappen under dørstokken må skiftes ut en
galvanisert plate. Det må lages en ny trapp, en kopi av den gamle.
Arbeidet er beregnet til kr. 20.000,Det gjøres oppmerksom på at tilbygg er meldingspliktig etter plan- og bygningsloven.
Tiltaket ligger innenfor fredningsområdet og er derfor avhengig av Riksantikvarens
godkjenning. Tillatelse etter plan- og bygningsloven og etter kulturminneloven må
foreligge før tiltaket kan igangsettes.

Galleri Fenka, Kirkegata 66A (Brannstasjonen) og Kirkegata 66B (Fenka)
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Bygget ble oppført like etter siste bybrann i 1897-1898. Her var bystyresal frem til 1956.
Fra 1904 var det også rettslokale og hjelpefengsel med 4 celler og vaktmesterbolig i 1.
etasje og fyllearrest i kjelleren. Fra 1956-1978 var det bibliotek her, etter dette var
bygget brukt til ungdomslokale fram til 1998.
Bygget er viktig å ivareta ut i fra flere forhold. Bygget er et godt eksempel på en
justisbygning. Huset er en kontrast til trehusmiljøet i Levanger sentrum. ”Fenka” er i stil
med bygninger til dette formålet som var tegnet av de fremste arkitektene på den tid.
Bygningen har en svært sentral plass i byens historie som bystyresal og bibliotek.
Kolbein Dahle har i rapport fra 2003 konkludert med at bygningen har en verneverdi
som er fullt på høyde med de fleste vedtaksfreda bygninger.
Elisabet og Mustapha Ben Riala kjøpte eiendommen i 2006 og har siden da utført et
betydelig restaureringsarbeid på Fenka. 1. og 2. etasje er ferdig restaurert så nær opp til
det opprinnelige bygget som mulig. 1. etasje inneholder kunstverk fra faste utstillere i
tillegg til glassverkstad. De gamle cellene inneholder alt fra klesdesign til porselen.
Andre etasje inneholder skiftende utstillinger.
Det søkes om tilskudd til følgende arbeider på Fenka:
• Restaurering av yttervegg mot sør (skal utføres). Murpuss er i dårlig stand.
• Rengjøring og pussing av vegg bak inngangspartiet (skal utføres). Veggen er
dekket av grafitti og er i dårlig stand.
• Vinduer og lister (er utført). 9 cellevinduer er skiftet, 16 av de gamle vinduene er
restaurert, resten er skiftet ut med vinduer fra Snekkeriet.
• Fullføring av restaurering av kasjotten i kjeller (delvis utført). Fjerning av gammel
maling og legging av ny kalkpuss. Hele vann- og kloakkanlegget er skiftet.
Gipsplater er skiftet og reisverk er grundig behandlet. Intakte dører skal pusses
opp, det må kjøpes nye spesiallagde dører der det mangler.
Det er utarbeidet kostnadsberegning på dette arbeidet til kr. 745.200,Det var også søkt om tilskudd til diverse arbeider på den gamle brannstasjonen. I følge
telefonsamtale med Elisabet Ben Riala den 9.3.2009 trekkes denne delen av søknaden på
grunn av at området nå er fredet, og at eier ønsker å gå i dialog med Riksantikvaren om
fasadeendringen.
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Fylkeskommunen anbefaler tilskudd.
Det gjøres oppmerksom på at fasadeendring er søknadspliktig etter plan- og
bygningsloven. Tiltaket ligger innenfor fredningsområdet og fasadearbeider er derfor
avhengig av Riksantikvarens godkjenning. Tillatelse etter plan- og bygningsloven og
etter kulturminneloven må foreligge før fasadeendringen kan igangsettes.

Tine Lian, uthus på Kirkegata 5:

Dette er en tidligere lensmannsgård som er flyttet fra Sparbu og oppsatt ved sundet i
1896. Den er en av de få bygningene i Levanger sentrum som berget for byens siste store
bybrann (1897). Gården er i empire stil og skiller seg ut fra hovedtyngden av
trehusbebyggelsen i Levanger sentrum i både stil og ved at den ligger tilbaketrukket fra
gata. Bygningen representerer en sjeldenhet som det er å ta vare på.
Det søkes om støtte til følgende arbeider:
• Fjerne eternittplater mot nabogården.
• Reparasjon av skadet eternittskifer på tak, tetting/reparasjon av beslag, reparasjon
av takrenner/ nedløp.
• Skifte/ reparasjon av dårlig/ feil omramming, justering/ tetting av rammer/
sprosser.
• Ny ytterdør med samme utføring som eksisterende, levering og montering.
• Skifte/ reparasjon av skadet og feil kledning
Kostnadene for ovennevnte arbeider er beregnet til kr. 103.000,-.
Fylkeskommunen anbefaler tiltaket under forutsetning av at det koples inn kompetanse i
bygningsvern.
I tillegg søkes det om tilskudd til steinlegging og beplantning av gårdsplass mot
Kirkegata, kostnadene er beregnet til ca. kr. 100.000,-. Vi mener søknaden ligger litt
utenfor av hva det kan gis tilskudd til. Restaureringsfondet kan kun gi støtte til
miljøforbedrende tiltak i indre gårdsrom i de lukkede kvartaler.
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Plan- og byggesakssjefen foreslår at midlene fordeles mellom de tre prosjektene. Galleri
Fenka er klart det største prosjektet, derfor er det naturlig å gi mest støtte der.
Plan- og byggesakssjefen anbefaler et tilskudd på kr. 200.000,- til Galleri Fenka for
arbeider på Fenka. Kr. 40.000,- til Bymuseet for tilbygg til uthus og grunnmursarbeid på
hovedhus. Kr. 40.000,- til Tine Lian for diverse arbeider med uthus i Kirkegata 5.
Ettersom det i år er kun tre søknader, anbefaler vi at deler av beløpet overføres til neste
år. Etter fondets vedtekter § 5 kan formannskapet avgjøre slike søknader. Fondets
vedtekter følger vedlagt (vedlegg 2).
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Levanger kommune
Sakspapir

Søknader om økonomisk støtte

Saksbehandler: Finn Christiansen
finn.christiansen@levanger.kommune.no
E-post:
74052706
Tlf.:

Arkivref:
2009/3384 - /223

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Levanger formannskap

Møtedato
22.04.2009

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Følgende søknader innvilges:
Søker nr. 03 – Bymuseet Levanger
Søker nr. 05 – BarneBy Teateret i Levanger
Søker nr. 06 - Nemnd som registrerer nye stednavn i Åsen
Søker nr. 07 – St. Olavsloppet
Søker nr. 08 – Frol i.l., orientering
Søker nr. 09 – Lions, Levanger, Verdal og Inderøy
Søker nr. 12 – Levanger Idrettsråd
Søker nr. 14 – Asbjørn D. K. Eklo
Søker nr. 16 – Nordbygda 4 H og Frisk Ungdom 4 H

Saksnr.
40/09

kr. 30.000
kr. 20.000
kr. 10.000
kr. 20.000
kr. 15.000
kr. 1.200
kr. 10.000
kr. 3.000
kr. 2.000

2. Samlet beløp, kr. 111.200,-, belastes konto nr. 14709 – 1000 – 1000 – Div.
overføringer og tilskudd.
3. De øvrige søknader avslås under henvisning til retningslinjer, jfr. F-sak nr. 32/08,
skjønnsmessige vurderinger og budsjettmessige årsaker.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
De respektive søknader.
Saksopplysninger:
Retningslinjer i forbindelse med formannskapets tildeling av tilskuddsmidler ble vedtatt
slik i møte den 27.02.2008, jfr. F-sak nr. 32/08:
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Lag og foreninger kan søke om midler fra Levanger formannskap. Søknadene behandles
to ganger i året.
Følgende kriterier prioriteres:
• Tiltak for barn og unge i Levanger kommune av en viss betydning og som
omfatter en del barn og unge, det kan være idrettsmesterskap, musikkjubileum,
større oppsettinger eller andre arrangement av en viss størrelse.
• Tilskudd til forebyggende arbeid.
• Tilskudd til jubileumsmarkeringer.
• Tilskudd til NM eller større lands – eller regionomfattende tiltak som foregår i
Levanger og/eller omegn.
• Tilskudd kan gis til bokprosjekt el. lign. som kan være med på å fortelle Levanger
kommunes historie, eller annet som kan være av kommunens innbyggeres
interesse.
I søknaden må skrives om hvordan arrangementet skal gjennomføres og hvilke grupper
som er involvert. Det må også legges ved budsjett.
Det gis ikke tilskudd til:
• Landsomfattende tiltak.
• Arrangement som omfatter bare voksne personer.
• Skoleturer o.l.
På budsjettet for 2009 er det avsatt kr. 1.100.000,- til formålet.
Så langt er følgende disponert fra denne kontoen:
Avsatt i budsjett 2009
Falstadsenteret- Falstadskogen
Kunst i Nord-Trøndelag
Levanger fritidspark
Samarbeid med idrettslag om profilering av kommunen
Solhaug landsted
Tilskudd til korpsstøtte 17. mai (for 27/09)
Tilskudd politiske partier
Disponert pr 14.4.2009

1 100 000
100 000
26 355
75 000
250 000
110 000
25 000
80 000
666 355

En har pr. d.d. mottatt 17 søknader slik:
3r. Søker
01 Jushjelpa, Midt-Norge
02

03
04

Norsk
Fosterhjemsforening
NT
Bymuseet i Levanger
John Arne Augdal og
Jon Kristian Munkeby

Søknadens formål
Tilsk. til drift av virksomheten,
samt nyinvesteringer i utstyr.
Tilsk. til årlige samlinger.

Søknadssum
5.000

Tilsk. til oppbygging av ny
marknadsutstilling og katalog.
Tilsk. til utdanningsrelatert tur
til Spania.

40.000
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05
06

BarneBy Teateret i
Levanger
Nemnd som
registrerer nye
stedsnavn i Åsen

Tilsk. til musikkforestilling
”Markus og Julie.”
Tilsk. til reg. av lokale stednavn i
Åsen

07

St.Olavsloppet

08

Frol i.l., orientering

09

Lions,
Levanger,Verdal og
Inderøy
Skogn i.l.
Skjøtingsstua
Levanger
Musikkforening
Levanger Idrettsråd

Tilsk. til utviklingsarbeid - St.
Olavsloppet 2009
Tilsk. til Nordisk mesterskap i
orientering 2009, Halikko,
Finland
Tilsk. til vinterleker for
funksjonshemmede 2009

10
11
12
13
14
15
16

17

Rehaug Samfunnshus
BA
Asbjørn D. K. Eklo
Dysleksiforeningen i
Nord-Trøndelag
Nordbygda 4 H og
Frisk Ungdom 4 H
Innherred Motorsportklubb

20.000
Ikke oppgitt,
omfang
arbeid stip.
til 35.000 –
50.000.
25.000
Ikke oppgitt

1.200

Tilsk. til innkjøp av ny scooter

40.000

Tilsk. til innkjøp av nye
instrumenter
Tilsk. til utvikling av ”10 på
Topp i Levanger”
Tilsk. til vedlikehold og
nyinvesteringer.
Tilsk. til lokalhistorisk bind 4
Tilsk. til forebyggende tiltak for
både voksne og ungdom
Tilsk. til distriktsleir Hegle med
120 asp. fra Innherredsregionen,
alder 9 – 12 år.
Motocrossbane i Torsbustaden Støtte ang. forprosjektering

25.000
10.000
100.000
Ikke oppgitt
Ikke oppgitt
Ikke oppgitt

40.000

Vurdering:
Rådmannen har vurdert de respektive søknader i medhold av retningslinjene som ble
vedtatt i F-sak nr. 32/08 av den 27.02.2008. På bakgrunn av retningslinjene og
skjønnsmessige vurderinger, foreslås følgende fordeling av tilskuddsmidler for 1. halvår
2009:
Søker nr. 03 – Bymuseet Levanger
kr. 30.000
Søker nr. 05 – BarneBy Teateret i Levanger
kr. 20.000
Søker nr. 06 - Nemnd som registrerer nye stednavn i Åsen
kr. 10.000
Søker nr. 07 – St. Olavsloppet
kr. 20.000
Søker nr. 08 – Frol i.l., orientering
kr. 15.000
Søker nr. 09 – Lions, Levanger, Verdal og Inderøy
kr. 1.200
Søker nr. 12 – Levanger Idrettsråd
kr. 10.000
Søker nr. 14 – Asbjørn D. K. Eklo
kr. 3.000
Søker nr. 16 – Nordbygda 4 H og Frisk Ungdom 4 H
kr. 2.000
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De andre søknadene foreslås avslått med grunnlag i de forannevnte retningslinjer. Når
det gjelder søker nr. 17 Innherred Motorsportklubb avslås denne pga. at de i 2008 fikk
utbetalt kr. 30.000,- i støtte, jfr. F-sak nr. 106/08.
Til sammen utgjør de foreslåtte tilskudd kr. 111.200. Ved vedtak i samsvar med
innstillingen vil det være 322.445 igjen på tilskuddskontoen for resten av året. Levanger
kommunes økonomi må veie tungt i behandlingen av alle økonomiske saker. Det er ikke
mulig å sette av større beløp til tilskudd i inneværende år.
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Levanger kommune
Sakspapir

Paul Okkenhaug-jubileet 2008 - gjennomføring og videre arbeid

Saksbehandler: Odd S Håpnes
odd.hapnes@levanger.kommune.no
E-post:
74052845
Tlf.:

Arkivref:
2009/3507 - /X01

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Levanger formannskap

Møtedato
22.04.2009

Saksnr.
41/09

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Rapport og regnskap for Paul Okkenhaug-jubileet 2008 tas til etterretning.
2. Rådmannen får ansvar for å nedsette en ny arbeidsgruppe med formål å ivareta det
offentliges ansvar i forhold til forvaltning og videreføring av kulturarven etter Paul
Okkenhaug. Rådmannen får ansvar for oppsetting av mandat for dette arbeidet.
3. Den nye arbeidsgruppen stilles til rådighet deler av overskuddet fra PO-jubileet 2008
– kr 50.000.- som oppstartkapital for videre arbeid.
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Program for Paul Okkenhaugdagene 2008
Rapport for Paul Okkenhaugdagene 2008
Regnskap for Paul Okkenhaugdagene 2008
Se forøvrig www.paul-okkenhaug.no
Saksopplysninger:
Bakgrunn: Paul Okkenhaug (1908-1975) er den største komponisten i Nord-Trøndelag,
best kjent som skaperen av musikken til Spelet om Heilag Olav- som er vist på
Stiklestad hver sommer siden 1954. I tillegg til dette verket, har han skrevet for orkester,
kor, scene, klaver, orgel og sang. Okkenhaug var dessuten en glimrende arrangør,
musiker og improvisator. Store deler av sitt voksne liv var han organist i Levanger kirke.
Han var sammen med sin kone Magnhild (1908 - 2008) en inspirator for andre
kunstnere, gjennom å ta i mot dem for kortere eller lengre opphold. Mest kjent er
maleren Jakob Weidemann og lyrikeren Aslaug Vaa.
Levanger kommune og Høgskolen i N-Trøndelag tok i 2001 initiativ til å arrangere Paul
Okkenhaugdagene for første gang. Dette arrangementet ble gjentatt i 2005. Levanger
kommune og HiNT er eiere av arrangementet, med Stiklestad Nasjonale kultursenter
som nær samarbeidspartner.
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Gjennomføring av Paul Okkenhaug-jubileet ble politisk vedtatt i sak 48/08 9. april 2008
i Formannskapet i Levanger – som også bevilget kr 100 000.- i tilskudd til jubileet.
Gjennomføring: I jubileumsåret 2008 kom Paul Okkenhaug-jubileet til å omfatte
friluftskonsert på Levanger Torg 15. juni, feiringen av selve 100-årsdagen i Levanger
kirke 30. juni og to av konsertene under Olsokdagene på Stiklestad. Selve Paul
Okkenhaugdagene ble arrangert i tiden 23-26. oktober med åpningskonsert i Olavshallen
med Trondheim Symfoniorkester under ledelse av dirigent Ole Kristian Ruud.
Til konserten i Olavshallen ble bestillingsverket ”Illuxit” av komponisten Wolfgang
Plagge urframført av Trondheim Symfoniorkester. Om ”Illuxit” skrev Plagge følgende:
”I arbeidet med det foreliggende verket har det vært maktpåliggende for meg å skape et nytt og
selvstendig klangbilde, samtidig som det på en eller annen måte skulle knyttes opp mot Okkenhaugs
liv og virke. To av hans komposisjoner blir derfor sitert i løpet av verket, den ene en liten bånsull for
fiolin og klaver, Vøggsång, den andre selve varemerket for Okkenhaugs musikalske produksjon,
hornmotivet fra Spelmusikken.”

Siden 2001har det vært planlagt å framføre Kantate til Levanger by ved 100-årsjubilæet
1936 (Levangerkantaten) på nytt. Det skjedde i Levanger kirke under
avslutningskonserten 26. oktober 2008, med solisten Marianne E. Andersen, kor satt
sammen av Levanger kammerkor, Trondheim kammerkor, Embla, og Trondheim
symfoniorkester under ledelse av Ole Kristian Ruud. For første gang fikk verket det en
kan kalle en profesjonell fremførelse, og framføringen ble en stor suksess.
I tillegg til konsertene i Levanger kirke, på Backlund og på HiNT, har det vært arrangert
seminarer på HiNT, det er gjennomført komponistverksted for barn under ledelse av
Wolfgang Plagge (Frol Oppvekstsenter), det er gjennomført musikkgudstjeneste,
seminar på Tørkhuset og arrangement på Levanger Bibliotek. I tillegg ble det
gjennomført en egen konsert som del av Den kulturelle Skolesekken.
Etter initiativ av NTE, ble det i utdelt en egen Paul Okkenhaugpris 30. juni med et beløp
på kr 15.000.-. Prisvinner ble organist, kantor og komponist Knut Ola Vang.
Organisering: Planlegging og gjennomføring av Paul Okkenhaug-jubileet 2008 har
vært ledet av en arbeidsgruppe bestående av Martin Stavrum (leder), Rolf Diesen
(HiNT), Solveig Salthammer Kolaas (HiNT), Mari Lunnan (familien) og Odd
Håpnes/Frode Hallem (Levanger kommune). Ansvarlig for arbeidet har vært
styringsgruppen bestående av Robert Svarva (leder); Knut Arne Hovdal, HiNT og Turid
Hofstad, SNK. I tillegg har et betydelig antall personer deltatt i gjennomføring av
arrangementene.
Økonomi og finansiering: Sentralt i finansieringen av PO-jubileet var
samarbeidsavtalen med Sparebank 1 Midt-Norge, NTE og Trønder-Avisa. Videre
inngikk bidraget fra Innherred Vekst til å utarbeide nytt partitur av Levangerkantaten.
Trondheim kommune la økonomisk til rette for å kunne engasjere Trondheim
symfoniorkester til avslutningskonserten i Levanger kirke. Tilskuddene fra disse
samarbeidspartnerne var i størrelsesorden 100.000.- hver. Dette, sammen med bidragene
fra Norsk kulturråd (50 000.- og Nord-Trøndelag fylkeskommune (100 000.-), la et solid

32 av 42

Levanger kommune – Formannskapet 22.04.09 - Sakliste

økonomisk grunnlag for jubileet. Eiernes bidrag var både i form av direkte kapital
(Levanger kommune 100 000, HiNT 50 000.-), arbeidsinnsats og infrastruktur.
Av et brutto budsjett på ca 1 mill, ble det et overskudd på i overkant av 80.000.-, et
resultat som det er grunn til å være meget godt fornøyd med. Overskuddet er avsatt i
fond pr 31.12.08
Videre arbeid: Styringsgruppen for PO-jubileet har vurdert en videreføring av arbeid
med utgangspunkt i Paul Okkenhaugs kunstneriske virksomhet som svært viktig. Det
offentliges ansvar – både lokalt, regionalt og nasjonalt – er nødvendig for å videreføre
den delen av kulturarven som ikke ivaretas av Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK)
og familien. Det foreslås at Levanger kommune oppnevner en ny arbeidsgruppe med
formålet å ivareta det offentliges ansvar i forhold til forvaltning og videreføring av
kulturarven etter Paul Okkenhaug. Arbeidsgruppen ivaretar en videre dialog med SNK
og familien. Denne nye arbeidsgruppen bør ha som én av sine oppgaver å foreslå
etablering av en fastere organisasjon der det offentliges ansvar kan ivaretas og utvikles.
Denne organisasjonen anbefales forankret i Levanger kommune, HiNT og NordTrøndelag fylkeskommune og med SNK og familien som nære samarbeidspartnere.

Vurdering:
PO-jubileet 2008 ble en stor kunstnerisk suksess. Det har vært et solid
finanseringsgrunnlag og meget god økonomistyring og det økonomiske resultatet er
meget tilfredsstillende. Det har vært sterk deltakelse både fra frivillig og profesjonelt
musikkliv og Paul Okkenhaug sitt liv og virke som komponist og kulturmenneske har
fått tilført nye kvaliteter i 2008. Paul Okkenhaug har befestet og forsterket sin posisjon
som komponist av nasjonalt format gjennom jubileumsåret. PO- jubileet har bidratt til å
løfte fram Levanger som betydningsfull kulturkommune såvel lokalt som regionalt og
nasjonalt gjennom bred deltakelse og høg kunstnerisk kvalitet på arrangementene.
Eierne- Levanger kommune og HiNT, har hatt et nødvendig og nært samarbeid med
SNK og familien til Paul Okkenhaug ved gjennomføringen av PO-jubileet.
Det er et offentlig ansvar å ivareta videreføringen av den kunstneriske arven etter Paul
Okkenhaug kunstneriske virke - den delen av arbeidet som ikke ivaretas av SNK eller
familien. Rådmannen anbefaler at det oppnevnes en ny arbeidsgruppe som skal foreslå
hvordan det offentlige skal ivareta dette ansvaret. Det stilles til denne gruppens
disposisjon deler av overskuddet ved PO-jubileet – kr 50.000.- som en oppstartkapital
for videre arbeid.
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Levanger kommune
Sakspapir

Gågate i deler av Håkon Den Godes gate - 1.juni til 1. september 2009
Saksbehandler: Grete Ludvigsen
grete.ludvigsen@levanger.kommune.no
E-post:
74052742
Tlf.:

Arkivref:
2009/3450 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Levanger formannskap

Møtedato
22.04.2009

Saksnr.
42/09

Rådmannens forslag til vedtak:
Det innføres gågate i Håkon den godes gate fra Sundgata til torget i perioden 1. juni til 1.
september 2009. Adkomst for gårdeiere og næringsdrivende tillates og skal foregå på
fotgjengernes premisser.
Tiltaket skal evalueres innen utløpet av november 2009 for vurderinger om ev.
videreføring av gågatetiltaket.
Vedlegg:
Uttalelse fra Markedsplassens møte av 31.3.09 om Gågate
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Dokument ”Suksess for norske sentrum”. Utgitt av Norsk Sentrum Forum.
Saksopplysninger:
Det er behov for å snu en negativ trend i Levangers bykjerne.
Det har i de fleste norske byer vært en periode med storstilt etablering av kjøpesentrum
utenfor bykjernen. Medaljens bakside har vært en utarming av bykjernen. Dette gjelder
for mange byer og det er også i dag Levanger bykjernes realitet. Resultat har vært at
mange butikker har valgt å flytte sin virksomhet til kjøpesenter.
Sentrum har tradisjonelt heller ikke den samme struktur på fellestiltak på markedssiden,
noe som også kjøpesentra styrker sin attraktivitet gjennom.
Dette innebærer at en bykjerne må by på noe annet enn hva kjøpesentre tilbyr.
Gjennom prosjektet Levanger 2020 ble det også fokusert på de gode møteplasser som
verdifulle for bolyst. Dette kan skapes i bykjernen.
Levanger har en vakker parkakse og blir lagt merke til som en blomstrende vakker by på
sommertid. Det er i dag flere gode butikker i sentrum som opplever god lønnsomhet, og
bykjernen trenger flere butikker. Det må gjøres attraktivt for butikker å etablere seg. I
dag får tomme butikkvinduer av mange mer fokus enn de gode butikkene. Dette må man
gjennom tiltak bestrebe seg på å snu oppfatning om. Medlemmer i Markedsplassen har
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tatt opp gåta som tema på møte den 31.3.09 etter utspill i lokalavis. Medlemmene
konkluderer som følger:
•
•
•

De aller fleste er positive til en gågate i et begrenset tidsrom, 1. juni – 1. sept 09
Kunder og levangsbyggen generelt savner en permanent gågate.
Det var enighet om at alle forholder seg til et evt vedtak og gjør sitt til at en
Gågate skal fungere best mulig. Alle pålegges å være positive i prøveperioden,
gjøre sitt til at kundene får tips og råd om hvor de kan parkere og hvordan de
lettest mulig kan komme seg til alle butikkene i sentrum. Butikkene ser etter
muligheter for å utnytte effekten av gågate med kundemagneter og forskjønning
av uteområder og fortau.

Å ivareta transportbehovet til næringsdrivende og beboere i gågata kan reguleres med
skilt som tillater varetransport og tilførsel til/fra eiendommene ved behov. Det vil
innebære at en slik transport vil måtte foregå på premissene til de som oppholder seg i
gågata. Det innebærer også at ev. installasjoner og aktiviteter som måtte komme i gågata
må hensynta behovet for transport.
I dag er det også tidsbegrenset gratis parkering i Håkongata som i stor grad vil falle bort.
Parkering som Fokus Bank har til ansatte og kunder vil kunne brukes som tidligere med
hensynsfull til/fra-kjøring.
Kjøring til/fra butikker i gågata må fortsatt tillates for kjøretøy med funksjonshemmede
kunder.
Sverres gate må fortsatt være åpen for trafikk også over Håkongata. Dette skjer på
fotgjengeres premisser.
Trafikk som i dag kommer i Kirkegata nordfra og har som mål f.eks Domuskvartalet må
ledes ned Sverres gate og sørover Jernbanegata. Ville være positivt om dette kunne
medføre at kunden får oppmerksomhet rettet mot P-kjelleren på Domus som oftest har
ledig kapasitet.
Vurdering:
Bykjernen i Levanger har en stadig utfordring i å gjøre seg attraktiv. Dette for å møte
konkurranse med store kjøpesentra med lange åpningstider og god og gratis parkering.
Gjennom spørsmål i lokalavis har mange gitt uttrykk for tro på at gågate vil ha betydning
for attraktivitet.
”Det var startet en trend som har forsterket seg betydelig utover 2000 og frem til i dag.
Folk var lei av store handlemaskiner som ikke ga noe annet enn varer. Det folk nå spurte
etter var om de kunne bo i sentrum, bruke byens byrom, gå på kafe eller restaurant,
treffe folk i parken, rusle langsmed vannkanten, oppleve kultur i alle former, se innom
noen gallerier, gå på biblioteket. Vi snakker om kvalitetsheving av måte å leve på. Og
samtidig ser vi at de jo også legger om sine handlevaner slik at de prioriterer sentrum så
sant det er mulig. Mindre kjøpesentra etableres i sentrum og er med på å forsterke
trender som allerede finnes.”
jfr. ”suksess for norske sentrum”
Det er ikke urimelig å anta at mindre steder som Levanger kommer etter på dette
området og setter fokus på et sterkt behov for å gjøre sentrum attraktivt..
Det er heller ikke urimelig å anta at bolyst blir et enda mer brukt begrep og at man
ønsker å samles i gode byrom. Forskning viser at man får tilbake mye mer enn bare
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handel. Man videreutvikler både byidentitet, kulturmiljø og byliv ved å etablere gågate
som møteplass.
Flere vil kanskje umiddelbart etterspørre hva man skal fylle en gågate med.
Innhold vil måtte komme når arenaen er tilstede. Og der må flere trekke lasset sammen.
Det vil oppfordres til butikker å skape aktiviteter i fellesskap og by fram sine varer. Det
vil oppfordres til lag og foreninger å bruke gågata til aktiviteter og for å vise fram hva de
har å by på. Kanskje kan det være en måte for frivillige organisasjoner å tjene penger
på?
Slik aktiviteten i dag er rundt f.eks. Bondens Marked som jevnlig selger sine varer i
Håkongata kan utvikles videre med flere tilbydere.
Det er ikke en kommunal oppgave å etablere butikker i sentrum. Derimot er det en
kommunal oppgave å skape det grunnlaget som er nødvendig for å butikker å etablere
seng og å skape aktivitet i sentrum. Med behovet for å gjøre tiltak i sentrum av Levanger
er gågate i Håkongata et element som bør prøves ut.
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Uttalelse fra Markedsplassen Levanger AS
Håkon den godes gate som Gågate sommeren 2009.
I medlemsmøtet i Markedsplassen Levanger AS tirsdag 31. mars 09, ble en evt gågate
i Håkongata diskutert. Før møtet hadde Lars Edv kontaktet butikker og gårdeiere i
denne gata for å høre om deres holdning til dette. (Se vedlegg)
På møtet i dag, ble også andre gårdeiere, butikkdrivere som har tilhold i sidegater og
Kirkegata spurt om hva de mener. Her var det enstemmig positive signaler.
Konklusjon:
• De aller fleste er positive til en gågate i et begrenset tidsrom, 1. juni – 1. sept 09
• Kunder og levangsbyggen generelt savner en permanent gågate.
• Det var enighet om at alle forholder seg til et evt vedtak og gjør sitt til at en
Gågate skal fungere best mulig. Alle pålegges å være positive i prøveperioden,
gjøre sitt til at kundene får tips og råd om hvor de kan parkere og hvordan de
lettest mulig kan komme seg til alle butikkene i sentrum. Butikkene ser etter
muligheter for å utnytte effekten av gågate med kundemagneter og forskjønning
av uteområder og fortau.
Spørsmål fra medlemmer i MPL:
• Hva vil kommunen bidra med? Det er adkomst for gårdeiere, leieboere,
varetransport osv som er viktig. Parkering for de kommuneansatte og andre som
i dag ”okkuperer” parkeringsplassene i Håkongata og andre steder i sentrum.
Det etterlyses aksjoner for å spore opp ”okkupantene” – en holdningsendring må
til. De som jobber i byen SKAL ikke parkere i byen. Kommunen må tilrettelegge
for sentrumsnære parkeringsplasser for disse, samt hele tida terpe på at de ikke
skal stå i sentrumsgatene.
• Hvor blir det av parkeringsautomatene som kan levere parkeringslapper 2 timer
gratis? Coop Inn-Trøndelag kommer med dette i sine parkeringskjellere nå,
kommunen bør følge opp slik at vi snart kan si: 2 timer gratis i hele Levanger
sentrum. Også på Torget!
• Tilrettelegging for aktiviteter og innkjøp av lekeapparater osv, benker, bord,
adkomst strøm og vann?
• Hva med parkeringsplassen i ”Fokustorget”?
•

Hva med Coop Inn-Trøndelag og deres bidrag til en evt Gågate? Lars Edv skal
ha møte med dir Unni Storstad onsdag 15. april kl 1000.

Medlemsmøtet tirsdag 31. mars samlet seg om at MPL v/Lars Edv Hoff bringer en
positiv tilbakemelding til kommunen og ber om å få være med i planleggingsarbeidet
videre.
Levanger, 2009-03-31
Lars Edv Hoff
Daglig leder.
Vedlegg:
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Hva mener du om en permanent gågate i Håkon den godes gate sommeren 2009?
•
•
•
•

•

•

•

•
•
•
•

Torbjørn Bentzen ikke forespurt.
Innherredsbakeriet/Leva –Fro: Positiv, ser muligheter og forutsigbarhet.
Levanger blomsterbutikk: Positiv.
Gullsmed Stein O Pettersen: Negativ, begrunnet i tilgjengelighet.
Parkeringsplasser er i dag okkupert av kommunens ansatte. Kundene må bruke
de nest beste plassene. Ved fjerning av parkeringsplasser i Håkongata vil de
nest beste plassene bli tatt av kommunens ansatte og kundene må bruke 3.
prioriterte plasser. Hvor er de? Kommunens bidrag må være nye
parkeringsplasser, parkeringshus eller lignende.
Ola Storaker: Såfremt ikke dette hindrer hans leietakere i å kjøre ut eller inn
uten at de blir uglesett og får en knyttneve i biltaket eller ”finger’n” kan han være
positiv. Han er også opptatt av kommunens bidrag, spesielt mtp parkering (Se
Stein O Pettersen)
Ola Storaker tror at en gågate vil ha positiv effekt mtp utleie av ”Bånsull-lokalet”
Bjørn Stakset: positiv i utgangspunktet, ser at dette vil slå positivt ut hvis det
gjøres grep slik at Håkongata framstår som en gågate. Benker, lekeapp osv.
(Samme som Stein O når det gjelder parkering.)
Levanger Synssenter: Henning mener at det er verdt et forsøk. Blir det
betsemt, må alle gjøre det beste utav det og legge godviljen til. Han er også
opptatt av tilkomst for kunder som er svaksynte og dårlig til bens, men ser ikke
det helt store problemet med dette.
Husfliden: Positiv. ser at dette kan løfte handelen i gata, opptatt av at det
legges opp til aktiviteter og tilrettelegging slik at gåta funfgerer som gågate.
Florine Blomster: Tja – blir med hvis det blir vedtatt, opptatt av samme som de
andre, tilgjengelighet og at vareleveranser kan skje uhindret.
Capelli Frisør:
Hjørnet AS: Ikke forespurt.
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Levanger kommune
Sakspapir

Byggeregnskap for investeringer på Breidablikktinet i 1999 til 2009.
Saksbehandler: Håkon Lorås
hakon.loras@levanger.kommune.no
E-post:
74052824
Tlf.:

Arkivref:
2006/1765 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Levanger formannskap
Levanger kommunestyre

Møtedato
22.04.2009

Saksnr.
43/09

Rådmannens forslag til innstilling:
1. Byggeregnskapet for investeringer i perioden 1999 til 2009 godkjennes.
2. Merforbruket på kr. 349.303,- dekkes av investeringsbudsjettet, mindre tiltak/ENØK
sikring kommunale bygg i 2008.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Nødvendige bygningsmessige utbedringer, overgang fra sykehjemsplasser til
omsorgsboliger(64 sykehjemspasser ble redusert til 26 sykehjemsplasser), bygging av
enerom med eget wc/dusjrom og 39 omsorgsboliger der 24 boliger var tilrettelagt for
demente. De siste ble blant annet bygd uten egen balkong og separat soverom.
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Utbedringene på Breidablikktunet startet med en bevilgning på 2,9 mill kroner i
investeringsbudsjettet for 1999. Arbeidet den gang var i hovedsak utskifting av vinduer,
legging av nytt og bedre isolert tak, montering av markiser, nytt sykesignalanlegg og
innkjøp av 64 nye senger. Regnskapet for dette arbeidet viser et merforbruk på
kr. 537.788,-.
Selve hovedprosjektet ble i k- sak 48/01 vedtatt ombygd slik at institusjonen skulle
inneholde 26 sykehjemsplasser og 39 omsorgsboliger som base for Distrikt Nord.
Vedtaket innebar at det først skulle utarbeides et forprosjekt.
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I k-sak 24/02 ble forprosjektet godkjent med ei kostnadsramme på 90 mill kroner
eksklusive inventar og utstyr og entreprisemodellen ble vedtatt.
Gjennom Husbanken er det godkjent og utbetalt tilskudd for de vedtatte plasser.
Underveis i prosjektet ble bestemt å sløyfe en større veranda til fordel for å bygge en
ekstra leilighet ( leilighet nr. 40). Med to helt like etasjer ble dette en liten ekstrakostnad,
men det lyktes ikke å få tilskudd for denne leiligheten.
I tillegg til investeringsbudsjettet for 1999 er det bevilget 40 mill kroner i budsjett 2002,
48,5 mill kroner i 2003 og 10,5 mill kroner i 2004. Samlet investeringsbudsjett kommer
da på 101,9 mill kroner. Med fradrag på kr. 39.204,- som er refusjoner fra involverte
firma er de reelle utgifter på til sammen kr.102.249.303,-. Dette betyr et overforbruk på
kr. 349.303,- som utgjør 0,3 % av godkjent budsjett.
Oppstartingstilskuddene fra Husbanken er samlet utbetalt med kr. 17.167.350,-, og dette
er en del av finansieringen.
I tillegg utbetales det et årlig kompensasjonstilskudd, kr.2.787.061,- for 2008. Dette
beløpet beregnes etter den til en hver tid flytende husbankrente og ”løper” i 30 år.
Vurdering:
Prosjektet er gjennomført tilnærmet innenfor kostnadsramma.
Det ble et flott bygg på ei like flott tomt og prosjektet vurderes totalt å være meget
vellykket.
I vurderingen bør også her vektlegges at det ble en leilighet mer enn opprinnelig planlagt
og budsjettert.
Den lille overskridelsen skyldes i hovedsak den varme sommeren 2008 med for høye
temperaturer på sykehjemsrommene.
Det ble i samråd med kommunalsjefen for helse og omsorg i 2008 bestemt å montere
bedre solavskjerming.
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Levanger kommune
Sakspapir

Endring av vedtekter eiendomsskatt.
Saksbehandler: Rolf Baglo
rolf.baglo@innherred-samkommune.no
E-post:
74052561
Tlf.:

Arkivref:
2006/9359 - /232

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Levanger formannskap
Levanger kommunestyre

Møtedato
22.04.2009

Saksnr.
44/09

Rådmannens forslag til innstilling:
Barnehagene i kommunen som blir drevet av organisasjoner eller private fritas for
eiendomsskatt, når virksomheten er lagt til egen bygning/eiendom.
Barnehager, inkl. familiebarnehager, som blir drevet i eiers bolig, fritas ikke.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Eiendomsskattelovens § 7 a.
Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Levanger kommunestyre har tidligere vedtatt gjeldende vedtekter i forbindelse med
utskriving av eiendomsskatt i kommunen. I medhold av eiendomsskattelovens § 7 kan
kommunestyret frita eiendommer for betaling av eiendomsskatt. De fritatte
eiendommene framgår av k.sak 078/06 og foruten generelt fritak for boliger som er
nevnt i bokstav c § 7 avgrenset til 3 hele kalenderår regnet fra utgangen av året boligen
var ferdig, fritas følgende:
.
.
.
.
.
.
.
.

Levanger kirkelige fellesråds eiendommer
Skogn folkehøgskoles eiendommer
Elihu kristne grunnskoles eiendommer
Markabygda Montessoriskoles eiendommer
Levanger videregående skoles eiendommer
Indre Trondheimsfjord havnevesens eiendommer
Innherred Renovasjons eiendommer
Levanger museums eiendommer
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.

Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som
brukes til organisasjonens primæroppgaver.
Etter at vedtektene har fungert slik som vedtatt fram til dags dato er det blitt reist
spørsmål om også fritak for eiendomsskatt for barnehager som vert drevet av
organisasjoner eller private.
Vurdering:
Eiendomsskattelovens § 7 a gir kommunen en mulighet for fritakelse for eiendommer
tilhørende institusjoner eller andre som utfører funksjoner som det naturlig tilligger det
offentlige.
Rådmannen tilrår at kommunestyret gir fritakelse for eiendomsskatt med følgende
tillegg:
. Barnehagene i kommunen som blir drevet av organisasjoner eller private når
virksomheten er lagt til egen bygning/eiendom, fritas for eiendomsskatt.
. Barnehager, inkl. familiebarnehager som blir drevet i eiers bolig fritas ikke.

42 av 42

