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Utvalg:
Møtested:
Møtedato:

Steigen formannskap
Rådhuset, Leinesfiord
05.02.2015 Tid: Kl. 11:00

Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf.757 78800

Vararepresentanter som evt. skal møte vil fti nærmere innkalling over telefon.

Representantene ordner med skyss på billigste måte.

TILLEGG SAKSLISTE

Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr.
Tittel

PS 8/15 1,41797

SØKNAD OM TILLEGGSTOMT TIL KYSTMUSEET
NORDSKOT

PS 9lt5 r411002

FORESPØRSEL OM KOMMUNAL TOMT PÅ NORDSKOT

Eventuelt.

Postad¡esse:

Rådhuset
S2Sl LEINESFJORD

Besøksadresse:

kines{ord
LEINESFJORD

Telefon:
Telefaks: 75 77 88 l0



Sak 8/15

SØKNAD OM TILLEGGSTOMT TIL KYSTMUSEET, NORDSKOT

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Oluf Holmvaag
t41797

Arkiv: L83

Saksnr
8/1 5

Utvalg
Steigen formannskap

Møtedato
05.02.2075

Forslag til vedtak:

Steigen kommune avslår søknad fra Steigen kystlag Il9-14, der de ønsker âkjøpe parsell av
gn 28bnr 142, i reguleringsplanen definert som Offentlig Plass (OP).

Saksutredning:

Vi viser til søknad fra Steigen Kystlag, datert ll9-14. Her fremgår det at Kystlaget ønsker å
kjøpe området nærmest deres nåværende eiendom. Dette området er i gjeldende
reguleringsplan definert som offentlig plass.
Formålet med dette er i følge kystlaget vl Harald Nilsen å fflle opp arealet og deretter utvikle
et friområde i tilknytning til kystmusèet, med kystkultur-aktiviteter; særlig rettet mot barn og
bamefamilier.

Administrasjonen begrunner sitt avslag med at siden området er definert som offentlig plass,

sâbør det være i offentlig eie.

Utover dette er vi meget positv til de gode intensjonene fra Steigen Kystlag, og etter en
samtale med berørte parter så tror vi at Kystlaget kan fü gjennomført sine planer hvis de
aksepterer at kommunen står som eier av området.
Det er viktig at småbåtforeningen far trygg og god adgangtil sitt anlegg.
Vi viser også til en annen sak til Formannskapet, der Nordskot Utvikling as søker om å kjøpe
arealer i samme område.

Vedlegg:

Søknad fra Steigen kystlag 01.09.2014
Søknad fra Nordskot Utvikling AS 16.10.2014
Innspill fra Nordskot og omegn bygdelag og Nordskot Båtforening25.}l.2}I5
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Steigen Kystlag
Nordskot 8283 Leinesfìord

Steigen kommune

8283 Leinesfjord

søKNAD OM TILLEGGSTOMT TIL KYSTMUSEET, NORDSKOT

Steigen Kystlag kjøpte i 2010 torntegrunn av Steigen kommune i havneområdet på Nordskot. Laget
fikk dispensasjon fra reguleringsplanen i området til å reise Kystlagsbrygga¡ som brukes som
utsti llingslokale for Kystm useet.

Steigen kystlag har siden brygga sto ferdig hatt planer om å gjøre noe med uteområdet rundt brygga.
I dag er hele området e¡ uferd¡g steinfylling som stort sett benyttes til uregulert parkering av biler og
lagring av div. gods, I den senere tid har også bobiler begynt å parkere her om sommeren,

Vi ønsker å utvikle området rund Kystmuseet til noe positivt, og har mange ideer om hvordan dette
kan gjøres, Det arealet vi eier rundl: brygga er imidlertid for lite til dette f ¡rmålet. Vi ønsker derfor å

sóke Steigen kommune om å få erverve et tilleggs-areal , slik at vår tomt til slutt blir identisk med det
areal som i reguleringsplanen er avsatt til offentlig plass (OP). I praksis betyr det at vår tomt utvides
med ca 4 meter mot sør, og ca 15 meter mot øst ( til sjø ).

Nordskot Båtforening har i dag landfeste for landgang på dette arealet. Dette vil fortsatt bli ¡varetatt
selv om kystlaget blir ny eier av området,

Kort om våre planer for området

Området må fylles opp til samrne nivå som eksisterende tomt, da hele fyllinga er L5-2O cm for lav i

dag. På området, som i reguleringsplanen er avsatt til offentlig plass, vil vi utvikle et friområde i

tilknytning til kystmuseet. Vi har allerede i dag utstilt et gammelt seilingsmerke på tomta. Vi har fått
skriftlig bekreftelse fra Kystverket at vi vil få som gave til museet ei stor fyrlykt, som i nær frarntid
skal skiftes ut i GrøtØyleia. Denne vil kunne plasseres på området og tifrettelegges for publikum. Vi vil
også fegge forholdene til rette for diverse kystkultur-aktiviteter for publikum, særlig rettet mot barn
o1¡ barnefamilier.
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Sak 9/15

FORESPØRSEL OM KOMMUNAL TOMT PÅ NORDSKOT

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Oluf Holmvaag
1411002

Arkiv: L83

Saksnr.:
9lts

Utvalg
Steigen formannskap

Møtedato
05.02.20t5

Forslag til vedtak:

Steigen kommune gir tilsagn om salg av parsell av gnr 28bnr I42, ca 780 kvm, til Nordskot
Utvikling AS. Prisen settes til kr. 100,- pr kvm. Omkostninger ved oppmåling og tinglysing
kommer i tillegg. Tilsagnet forutsetter at Nordskot Utvikling anlegger nytt båtutsett dersom
det nåværende båtutsettet blir fylt ut. I hht. reguleringsbestemmelsene må ny eier også
opparbeide offentlig plass (OP). Det er en forutsetning at kommunen sikrer kjørevei for
allmennheten frem til offentlig plass. Tilsagnet forutsetter også oppstart med byggearbeid i
løpet av 2 år ettq at endelig vedtak foreligger, og at eiendommen benyttes i hht.
reguleringsplan..

Saksutredning:

Vi viser til vedlagte forespørsel fra Nordskot Utvikling as, datert 16.10.2014.
Selskapet ønsker âkjøpe en parsell av kommunal eiendom gr 28bnr 742 på Nordskot.
Parsellen er pãca 780 kvm. Endelig areal vil fremkomme etter oppmåling.
I reguleringsplanen for området er dette arealet definert for bolig/fritid.
John Aage Handberg, som er en av aktørene i Nordskot Utvikling, har i møte sagt at selskapet
ønsker å bygge ut fütidsboliger for utleie til turister.

Administrasjonen er positiv til dette, og går inn for at Nordskot Utvikling fär kjøpe dette
området.

Prisen er valgt ved å sammenligne med salg av tilsvarende eiendommer i Nordfold havn (kr
100,-/kvm).
Etter vurdering av beliggenhet og de utgifter kommunen har hatt med opparbeidelse, så synes
kr 100,- pr kvm àvære rett pris. Det må nevnes at arealene må heves med minimum 20 cm
masse, og at dette gir ekstraordinære utgifter.

Når det gjelder området regulert som offentlig plass(OP), så sier reguleringsbesternmelsene at
<<Utbygger av område BF skal opparbeide området i henhold til utbyggingsavtale med Steigen
kommune.> Vi gjør oppmerksom på at Steigen Kystlag ønsker äkjøpe denne plassen.
Administrasjonen er imidlertid innstilt på at vi beholder dette området i offentlig eie.
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Vedlegg:

- Søknad fra Nordskot Utvikling AS 16.10.2014
- Søknad fra Steigen þstlag 01.0i9.2074
- Innspill fra Nordskot og omegR bygdelag og No:dskot Båtforening25.}l.2}I5



Nordskot Uwikling
Nordskot
8283 Leinestjord

Steigen Kommune
8283 Leines{ord
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f'orespo¡sel kjøp av

Nordskot utvikling AS (org t. 913.720.563) har til hensikt å drive næringsutvikling på Nordskot i

Steigen.

Selskapets eiere er Børge Ousland AS, Nordskot Brygge AS & Ba¡ske Gleder AS.

-Nordskot Brygge AS har de siste är bygget opp et nytt sjøsportsenter og er ferdig med sin fase I

Anlegget irureholds nå 20 sengeplasser med tilhørende kailmarina/båter og fasilitetet.

-Børge Ousland AS har sitt ekspedisjons-senter/basecamp under bygging med ca. sarnme antall

sengeplasser, Anlegget planlegger åpning sommeren 20I5.

-Barske Gleder AS eies av Odd Harald Hauge. Han er serie-grûnder, eiendomsutvikler og investor

som står bak flere store prosjekter både i Norge og utlandet.

Vi tør pastå at t¡ekløveret bak Nordskot Utvikling AS er handlekraftige aktører sorn mener alvor og

brennel for en langsiktig, gjennomtenkt næringsutvikling på Nordskot i Steigen.

Aktuell tomt er den allerede regulerte delen av havneområdet på Nordskot merket med B/F i
reguleringsplan for Nordskot havn. A¡ealet utg¡n 1,89 måI.

Det fimes allerede detaljplan/bebyggelsesplan for bolig/fritid-bebyggelse for denne sarnt dlstøtende

tomt (gnr. 28 bnr. 8) som vi allerede eier sanrmen med gru. 28 bnr. 80.

Kommunens tomt og vå¡e to tornter er altså allerede planlagt utnyttet safitmen.

Planmessig bør de muligens ses i sammenheng med ytterligere tilstøtende arealer for å lage en best

mulig plan for hele området.

Vi er kjent med at Steigen kystlag har søkt overtakelse av nabotomten på 1,08 mål merket OP i

reguleringsplan. Dette med tanke på å gjøre den offentlige delen av planområdet athaktiv for
publikum.

Kystlagets tiltak er vi meget positiv til, Vi samarbeider gierne med kystlaget for å skape et attraktivt

havneområde.

Det er behov for å fylle opp grunxen både i område BÆ og OP før det er egnet til ny bruk. Dette siden

hele ffllingen er 15-20 cm for lav pr. i dag. Det er nærliggende å tenke sarnarbeid med kystlaget i en

tidlig fase for å finne felles løsning for heving av steinfrllingen.

Vi vil gjerne bygge videre på alt positivt som er i gang på Nordskot/GrøtøylManshausen.

Vårt bidrag blir å fremme nænngsliv, stimulere til hivsei, bolyst, nyetableringer & tilflytting,

-Vi stiller gjerne hl møte med kommunens administrasjon ang. mulig overlakelse av tomten.

Med hilsen

Nordskot Uwikling AS

Børge Ouslarrd John Äge Handberg Odd

tnl

t>t( C

Hauge
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Til: Steigen kommune

Fra: Nordskot og omegn bygdelag og Nordskot Båtforening

25. januar 20L5

Ang ønsker om kiøp av tilleggstomt2Slt42 Nordskot

Vi viser til henvendelser fra Steigen Kystlag og Nordskot Utvikling AS i september og oktober 20L4

om kjøp av tilleggstomt av kommunen (Gnr 28/bnr 1-42). Området henvendelsen gjelder er omfattet

av reguleringsplan for Nordskot Havn. Reguleringsplanen inneholder bl.a. følgende bestemmelser:

o Den aktuelle tomten er delvis regulert som offentlig plass (OP), bolig/fritid (B/F) og privat

småbåtanlegg (PS) (dvs at nåværende båtut-/oppsett er regulert inn og kartfestet).

o lnnefor offentlig plass (OP) kan det bygges et servicebygg på inntil 30 m2 i første etg.

o Til parkering skal avsettes minimum 1- parkeringsplass per 5 båtplass. Minst 1 av disse skal

tilfredsstille krav for parkering til handikappede. Foreningen har i dag 25 båtplasser.

r Parkeringen er i reguleringsplanen er kartfestet som området <Felles parkering> (FP)for blandet

formåi forretning/industriog anlegg i sj6.

o Båtforeningens anlegg er kartfestet i sjøen.

Forhold som må hensyntas ved et evt. salg

Vi er positiv til videre utvikling av både næring og opprustning av Nordskot havneområde

Samtidig er vi opptatt av å ivareta allmennhetens tilgjengelighet i havneområdet og potensialet som

ligger i å utnytte dette. Vi mener at det ved et evt. salg av (Gnr 28/bnr 7a2l mä stilles som betingelse

at de hensyn og interessersom er inntatt igjeldende reguleringsplan fortsatt skal ivaretas. Vi mener

følgende må forutsettes hensyntatt ved et evt. salg:

o Båtforeningen må fortsatt være sikret adkomst til sjøen og havneanlegget, og adkomsten skal

ikke endres iforhold til nåværende ordning.

o Det skal fortsatt være et felles båtutsett /-oppsett på den aktuelle tomten, men plassering kan

evt. endres.

¡ Utnyttelsen av tomten må sikre at et framtidig servicebygg som beskrevet i reguleringsplanen får

plass på området.

o Hensynet til parkering på havneområdet for allmennheten og båtforeningen må ivaretas.

o Hensynet til at turister og feriefolk ellers har et tilbud om hygienisk forsvarlig avfallshåndtering

må ivaretas ogbør forbedres. I dag skjemmer ordningen med container/gule sekker området.

Vi ber kommunen om at det settes en tidsfrist for oppstart av prosjekt på tomta. Hvis fristen ikke

innfris går eiendommen tilbake til kommunen, slik at andre aktører kan få mulighet til å kjøpe

området.



Ïl s¡Ei skaldet,nevne-s ât,

Nor.dskat og omegn by.,,gdelag


