Namdalseid kommune

Saksmappe: 2013/38-4
Saksbehandler:
Kjell Einvik

Saksframlegg

Utvik ling av strandsonenpå Statland
Utvalg
Namdalseidformannskap
Namdalseidkommunestyre

Utvalgssak

Møtedato

Rådmannensinnstilling
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NamdalseidkommuneinngårintensjonsavtalemedGlømmenm/samarbeidspartnere
Vedlagteforslagtil intensjonsavtalevedtas.
Rådmannengis fullmakt til å ferdigforhandleavtalen.
Det bevilgesenbruttorammepå5 mill til dekningav kommunensutgifter i prosjektet
Bevilgningenfinansieresmedopptakav lån.
Ved vesentligeendringeri deøkonomiskeforutsetningeneforeleggessaken
kommunesty
ret pånytt.
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Saksopplysninger
Reguleringsplanen
for Nord-Statlandble vedtatti 2007.Kommunenharsidenutredetgrunnlaget
for tiltakenei reguleringsplanen.
Detteharskjeddgjennomprosjekteringav opprustingav
kommunevegen,
forstudiepådeulike tiltakeneog forprosjektspesieltpågjestehavnutb
ygging.
Det er utført omfattendegeotekniskeog miljøgeologiskeundersøkelseri tilknytning til dette.
Kommunenharbrukt ca2,5 mill kronertil dettearbeidet.
Sluttrapportenfra forprosjektetmedforslagom iverksettingav utbyggingav Sagvikagjestehavn
ble behandleti møtei kommunesty
ret den21.06.2012.Vedtaketble følgende:
1. Sakenutsettes
2. Namdalseidkommuneog SagvikaGjestehavnAStar kontaktmednæringslivog private
aktøreromfremtidiginfrastrukturog dimensjoneringav gjestehavnog finansieringav
prosjektet
3. Styringsgruppaleggerfram for kommunestyret
i løpet av 2012videreframdrift i prosjektet
4. Vedvidereframdrift i prosjektetbør fremtidigveiløsninglangssjøenfra SagvikaDjupvikatasinn somendel av prosjektet
I etterkanter detetablertkontaktmed2 privateinteressegrupper
sombeggeønskerå utvikle
strandsonenpåStatland.
Etterdrøftingeri formannskapetble deti septembersendtenforespørseltil interessegruppene
hvor detbl.a.sto:
Kommunensvurdererå selgeheledetaktuelleutbyggingsarealeti strandsonentil enav
interessegruppene.
Områdenesomvurderessolgter følgende:
1. FL5, B/FB16og 17, FA7, FPP. Detteomfatterområderfor bolig/fritidsbolig med
internevegerog parkering,samtet friområde. Det forventesat kjøpergjennomfører
utbyggingav området.
2. FBA2,P3 og FP2. Omfatterområderfor lek, friområde,og parkering. Områdetkan
vurderesomregulertomønskelig.
3. PS2,P2 og FL5. Omfatterområdefor nærings-, småbåt- og gjestehavn,med
parkeringog friområde. Det forventesat kjøpergjennomførerutbyggingav
havneområdetmedtilhørendelandareal,ihht. prosjektplan.

4. R2. Omfatterområdefor forretning. Områdeter opprinneligtiltenkt serviceanlegg
for havneområdetPS2,mendelerav områdetkanvurderesomregulertomønskelig.
Det visestil vedlagtereguleringsplaner.
De ulike områdeneer nærmerebeskreveti rapporter. Det visesspesielttil Multiconsultassin
rapport fra grunnundersøkelsene
og RG-Prosjektas sin rapport fra forprosjektet.Beggeer
tidligere oversendtdere.
Kommunenønskerbudpå alle områder1-4. For område1 og 3 mådetleggesveden
framdriftsplanpå utbygging.
Følgendemomenterleggestil grunn for valg av samarbeidspartner,detteønskerkommunen
svarpå fra dere:
1.
2.
3.
4.

Budpå ovennevntearealer 1-4
Planskissefor prosjektet,inkl framdrift
Gjennomføringsevne,herunderevnetil finansiering
Forventningertil kommunen,praktisk eller finansielt

(rekkefølgener ikkeprioritert)
Når detgjaldt spørsmåletom opprustingav kommuneveienfikk kommunenførstsignalom at
detteoppdragetmåtteut påoffentlig anbudsidendettevar enanskaffelseog kommunenfortsatt
skulleværeeier.Senereble detavklart,bl.a.meddepartementet,
at detlikevel var mulig å se
dissedelprosjektenesomen helhet.Grunnlagetfor dennevurderingenvar at prosjektenerent
praktisk hengersammenvedat deter sammeområde. Dessutenat frigjorte steinmasserfra
veiopprustingenbenyttestil forbyggingi dennye havna. En samordningav disseoppgaveneble
dessutenvurdertsomøkonomiskfordelaktig.
Den20.11.2012ble derforinteressentenebedtom ogsåå gi tilbud påopprustingav
kommuneveien.
Endeligfrist for tilbud var 10.12.2012.
Det kom tilbud fra enlokal gruppelokaliserttil Statland/Flatanger
kalt StatlandPanoramaog fra
entreprenørKjell HåvardGlømmenm/samarbeidspartn
erelokaliserttil Namsos/Overhalla.
Tilbudene:
Statland Panorama
Kjøperkun strandsonen,
dvsarealetfor fritidsboliger
Byggerut havn,servicebyggog vei påvegneav kommunensomeier.
Kommuneneierog drifter havnog servicebygg
Betingelser:
At småbåthavnablir utbygd
StatlandPanoramafår 1/3 av båtplassene
Kommunenbekostervannog avløpsamttele/datatil området
Forutsetterdeponiav mudringsmassene
i sjøen

Glømmen-gruppen
Kjøperheleområdet,byggerut og drifter alle anleggselv
Opprusterkommuneveien
Regnermedå investere50 mill i området
Betingelser
Kommunenstårfor omregulering
Kommunalt/fylkeskommunalttilskuddtil havn,antydet2,5-3 mill
Kommunendekkeropprustingav veg
Omleggingav vannledningtil settefiskanlegget
Forbeholdom forurensamasser
Kommunale utgifter
Opprustingkommuneveg
Havneutbygging
Servicebygg
Omleggingvannledning(anslag)
Fylkeskommunalttilskudd(anslag)
Kjøpesum
Netto investering, eksmva

StatlandPanorama
2,0 mill
4,3
0,6
1,0
-1,5
-1,0
5,4 mill

Glømmen-gruppen
3,0 mill
2,5 (sumoff. tilskudd)
0
1,0
-1,5
-0,2
4,8mill

Tilbudeneble drøfteti formannskapetden10.01.13.Formannskapet
valgteå videreføre
prosjektetbasertpåtilbudetfra Glømmen-gruppen.
Tilbyderneble muntlig informertom dette. Basert pådenneinformasjonenharStatland
Panoramasendtenny henvendelsetil kommunendatert15.01.13.Her tilbyr gruppenå drifte
havneanlegget
samtåpnerfor å drøftepris. Gruppenberom at detteleggesfram for
kommunesty
ret.
Den21.01.13ble detavholdt møtemedGlømmen-gruppen.Hensiktenmeddettemøtetvar å
avklarepremissenefor samarbeidetbasertpåtilbudetsamtdrøfteframdrift.

Vurdering
Ringvirkningerav enutbyggingav strandsonenpåStatland
En gjestehavnvil trekkeinn båttrafikksomsammen medfritidsboligenevil styrke grunnlaget
for drift av butikk og restaurant.Dettevil dessutengi grunnlagfor ny, tilknyttet virksomhet.
Utbyggingenvil gi storvisuell forbedringav områdetsomi dagframstårsomutilgjengelig
brakkmark. Interessenfra privatefor å investerei områdetgir mulighetfor å ryddeopputenat
kommunenmåta heleregninga.Tilgang påprivat kapitalharofte værtsavneti arbeidetmed
næringsutviklingi kommunen.Påinntektsidenfor kommunenutløserutbyggingen,nårdener
ferdig,anslagsviskr. 100.000i årlig eiendomsskatt.
Rådmannentilrår at prosjektetvidereføresog at bevilgningi samsvarmedforeliggendeplaner
foretas. Det er foreløpigknyttet endel usikkerhettil enkeltepunkterpåkostnadssiden,
i første
rekke:
- Nivå påfylkeskommunalttilskudd
- Kostnadermedomleggingav vannledningentil settefiskanlegget

-

Evt. krav til deponiav forurensetemasser

Kommunestyret tilrås derforå ta forbeholdom ny vurderingdersomdeøkonomiske
forutsetningeneendresvesentlig.
Valg av samarbeidspartner
Rådmannentilrår at Glømmen-gruppenvelgessomsamarbeidspartner
i prosjektetut fra
følgendeforhold:
- Tilbudeter detenestesomsvarerfullt ut påkommunensforespørsel.Dettevedat de
ønskerå kjøpeheleområdetkommunentilbyr, samtdermedta ansvaretfor seneredrift.
- Dersomutbyggingav havnog reiselivsanleggskulleværtutført påoppdragfra
kommunen, somfor kommuneveien
, måttekommunenhavalgt enannen
framgangsmåte.
- Tilbudeter detøkonomiskmestfordelaktigefor kommunen, bådei form av lavere
investeringog å unngåseneredrifts- og vedlikeholdsansvar
.
- Gruppensplanerer godtgjennomtenktog grundigvurdert,bl.a.vedat deter engasjert
ytterligeregeoteknisk, byggetekniskog planfagligkompetansei planleggingen.
- Ambisjonenefor reiselivsanleggetvedhavnaer spennende
- Gjennomføringsevne
Rådmannens
vurderinger i samsvarmedformannskapets
konklusjonpådrøftingsmøtetden
10.01.13.Rådmannenmenerfor øvrig at innspilletfra denandregruppen,basertpå
begrunnelse
n for valg av samarbeidspartner,
ikke er av enslik betydningat detendrer
vurderingeneog konklusjonenovenfor.
Framdrift
1. I nærframtid vil detbli avholdtmøtemedfylkeskommunenfor å drøftemulig
økonomiskbidragderfra.Endeligavgjørelsepådettekanimidlertid ikke påregnesfør en
begrunnetsøknader behandleti fylkesrådet.
2. Handteringav mudringsmassene
måavklaresmedfylkesmannensom
forurensningsm
yndighetpåfylkesnivå.Selvom kommunener forurensningsm
yndigheti
dennesakener detfylkesmannensomharmyndighetentil å innvilge tillatelsetil
mudring.Glømmen-gruppenleggerfor øvrig opptil å deponeremudringsmassene
på
landi områdetøstfor bebyggelsen.Detteer i samsvarmedtilrådningenfra Multiconsult
AS somforetokdemiljøgeologiskeundersøkelsene.
Dersommasseneblir vurdertså
forurensetat demåbehandlessomspesialavfallvil dettehavesentligbetydningfor
økonomienog dermedgjennomføringenav prosjektet.
3. Vannledningenmedreservevannfors
yning til settefiskanlegget
gårunderplanlagt
utbyggingsområde.Dennemåderforleggesom. I henholdtil avtalemedNamdal
SettefiskAS er dettekommunensansvar.Løsningfor detteog deravkostnadmåutredes
av kommunen.
4. Omreguleringeventueltdispensasjonivaretasav kommunenbasertpåoppdatert
situasjonsplan.
Utbyggerønskerprimærtå settei gangarbeidetpåstedetsnarestmulig. Flereav disse
spørsmålene
vil imidlertid ta noetid å avklareformelt. Parteneer derforenigeom at detvil være
hensiktsmessig
å inngåenintensjonsavtalenåsombeskriverpremissenefor samarbeidet.En
intensjonsavtalegir forutsigbarhetog sikkerhetfor beggeparter.Intensjonsavtalen
avløsesav
kjøpsavtale/kontraktnårarbeidetkommeri gang.

