SAKSPROTOKOLL - SALG AV TOMTEOMRÅDER PÅ HUSØY TIL
KARMSUND HAVN IKS
Kommunestyret behandlet saken den 11.05.2020, saksnr. 54/20
Behandling:
Saken ble behandlet før sak 29/30.
Krog (MDG) fremmet følgende utsettelsesforslag:
«Saken sendes tilbake til administrasjonen. Før saken fremmes igjen må det foreligge en vurdering av
hvordan fjerning av vollen av løsmasser vil påvirke støyenbelastningen på bebyggelsen på Veldetun.
Uklarheter rundt tidligere inngåtte muntlige avtaler og juridisk ansvar for fjerning av løsmasser må
avklares»
Krog (MDG) fremmet følgende subsidiære tilleggsforslag:
«Punkt ni i kjøpekontrakten strykes i sin helhet. Dersom det er behov, av juridiske årsaker å omtale
løsmassene/deponiet må det slås fast at det er kjøpers hele og fulle ansvar å fjerne disse.»

Votering:
Det ble først votert om saken skulle realitetsbehandles.
Forslag om utsettelse fremsatt av Krog (MDG) fikk 4 stemmer (MDG 2, SV 2), og falt.
Saken ble tatt opp til realitetsbehandling.
Tilleggsforslaget fra Krog (MDG) fikk 4 stemmer (MDG 2, SV 2), og falt.
Innstilling vedtatt med 41 stemmer mot 4 stemmer (MDG 2, SV 2).

Vedtak:
Vedtak:
1. Rådmannen gis fullmakt til å inngå kjøpekontrakt for område 5 og 6, herunder fullmakt til at
deler av salgssummen kan benyttes til dekning av kostnader til gjenfylling av krater, samt
masseforflytning.
2. Det budsjetteres med 18 mill. kroner i salgsinntekter knyttet til kjøp av arealer på område 5.
Salgsinntekter fra industrifelter settes av til ubundet investeringsfond. På bakgrunn av dette
gjøres det følgende endringer i budsjettskjema 2A Bevilgningsoversikt – investering:

Salg av varige driftsmidler endres med –18 000 000 kroner (økte salgsinntekter). Netto avsetning
til/bruk av ubundet investeringsfond endres med 18 000 000 kroner (økt avsetning)
3. Prosjektet “Husøy IF - klargjøring av område 6” framskyndes til 2020 og rammen økes til 10
mill. kroner. Prosjektet finansieres ved bruk av ubundet investeringsfond (ref. Vedtakspunkt 2).
Det gjøres følgende endringer i budsjettskjema 2A Bevilgningsoversikt – investeringer for 2020:
Investeringer i varige driftsmidler endres med 10 000 000 kroner.
Netto avsetning til/bruk av ubundet investeringsfond endres med – 8 000 000 kroner.
I budsjettskjema 2B Bevilgninger investering (prosjektlisten) gjøres følgende endringer i 2020:
Prosjektet Husøy IF - klargjøring av område 6 føres opp med 10 000 000 kroner.

