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Sak 71115

SøKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT N,ÐRINGSFOND TIL ETABLERING
AV NÆ,RINGSHAGE

Saksbehandler: PerLøken
brygger
Arkivsaksnr.: 15/815

Arkiv: NA\/N Helnessund

Saksnr.:
711ls

Utvalg
Plan- og ressursutvalget i Steigen

Møtedato
10.1 1 .2015

Forslag til vedtak:
Helnessund Brygger AS innvilges et tilskudd på kr 100.000 fra kultur- og næringsfondet og et
lan på kr 100.000 fra tiltaksfondet i forbindelse med oppbygging av en næringshage i
Helnessund.
Tilskudd innvilges under forutsetning at lokalene nyttes til foreskrevet formål i en periode på
minst 3 år.
Lan innvilges rentefritt , I års avdragsfritt og deretter nedbetaling over 3 år..
Det taes pant i Helnessund Brygger AS med prioritet etter ordinær bankfinansiering.

Saksutredning:
Helnessund Brygger A/S søker om tilskudd fra kultur- og næringsfondet på kr 100.000 og et
lån fra tiltaksfondet på kr 100.000 i forbindelse med at det bygges opp en næringshage i den
nye brygga i Helnessund.
Etter brannen for et par år siden bygges det nå ei ny brygge som rommer kafe og ulike lokaler
i 1. etg. I2. etginnredes lokaler som skal nyttes til kontorer/næringspark.
Dette blir kontorer for den som ønsker å etablere seg med en virksomhet.
Dette er også en fornuftig satsing strategisk sett med et det kan gi grunnlag for kontorer som
kan nyttes til stedsuavhengige arbeidsplasser med grunnlag i pendling til Bodø.
Tilleggskostnadene for etablering av næringshagen er beregnet til kr 1,72 mill kr. Dette er
tenkt finansiert med forsikringsoppgjør på kr 820.000 kr, lan på kr 700.000 og tilskudd/lån i
Steigen kommune på kr 200.000. Tilskudd og lån fra Steigen kommune blir ei
toppfinansiering med siste prioritet.
Helnessund Brygger AS eies av Helnessund Skjærgårdspark AS med 50 yo, BOOAAS
Eiendomsutvikling AS med 37 Yo ogWarp Marketing AS med 19 %.

Vurdering:
Oppbygging av en næringshage i Helnessund er et positivt bidrag til næringsutviklingen i
Steigen kommune. En opplever tilflytting til Helnes-grenda. Det skjer mye næringsmessig i
området og det er viktig at det er lagt til rette for folk som ser muligheter for nye
arbeidsplasser.
Helnes er et svært godt utgangspunkt for pendling til Bodø. En kontorarbeidsplass i Helnes
kan kombineres med pendling til Bodø 1 eller flere dager i uka.
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Sak 72115

SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT N,1I,RINGSF'OND . FORPROSJEKT

Saksbehandler: PerLøken
Leines
Arkivsaksnr.: 151502

Arkiv: NA\INI Lev på

Saksnr.:
721r5

Utvalg
Plan- og ressursutvalget i Steigen

Møtedato
10.1 1 .2015

Forslag til vedtak:
Prosjektet Lev på Leines innvilges kr 50.000 i tilskudd fra kultur- og næringsfondet i
forbindelse med utarbeidelse av søknad for prosjektet <Lev i Steigeo.

Saksutredning:
Det er skapt mange nye arbeidsplasser i Steigen de siste åra, men det har ikke resultert i en
tilsvarende befolkningsvekst.
Med denne bakgrunnen har Leinesgrenda skapt prosjektet <Lev på Leines>. Det er et prosjekt
som har gått over snart2 år, og som har jobbet med tilflytting.
Prosjektet har jobbet med modeme metoder i markedsføring og nådd mange mennesker. Det
har resultert i økt tilflyfting til grenda.

Steigen kommune ønsker å skape et tilsvarende prosjekt for hele kommunen. På et møte i mai
fikk Mari Wattum fra KUN og Åse Reßnes fra < Lev på Leines> i mandat å utarbeide en
søknad for et prosjekt : <<Lev i Steigeo.
Det er utarbeidet en prosjektplan og søknad bl.a. til Nordland fulkeskommune. Samlet kostnad
for prosjektet er kr 5,3 mill over 3 år.

Det er ikke gitt svar på søknad enda.

Det har hele tiden vært klart at utgifter til å utarbeide søknad må dekkes av Steigen kommune.
Det ble tidlig sendt inn en søknad med en total kostnad på 145.000 kr, og et tilskudd fra
kultur- og næringsfondet på kr 105.000 kr.
Dette har endret seg noe under veis. En er nå enig om at et tilskudd fra Steigen kommune på

kr 50.000 vil være med å dekke finansieringsbehovet.

VurderÍng:
Prosjektet Lev på Leines har vist seg som en god måte å jobbe på. Steigen kommune har over
tid lagt til rette for nye arbeidsplasser gjennom planlegging og tilrettelegging av ulik
infrastruktur. Det er skapt mange nye arbeidsplasser, men det har ikke resultert i flere
innbyggere. Tvert om har vi stadig blitt fæne.
Befolkningstallene må snues. Prosjektet: <Lev i Steigeo har et potensiale for å være med å
snu befolkningsnedgangen.
Det har derfor vært viktig å få utarbeidet en god søknad, og det er viktig at vi får den
finansiert.
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Sak 73115

FOLLA ALGER AS . SØKNAD OM TILLATELSE TIL AI(VAKULTUR MEI)
MAKROALGER PÅ LOKALITET VINKF'JORDEN I STEIGEN KOMMUNE

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Gunnar Svalbjørg
15/51 I

Arkiv: U43

Saksnr.:
73115

Utvalg
Plan- og ressursutvalget i Steigen

Møtedato
10.11.2015

Forslag til vedtak:

Behandling etter Plan- og bygningsloven:
I henhold til Plan og bygningslovens $ 19.1 gis det dispensasjon fra kommuneplanens arealdel
for deler av anlegg og fortøyninger til ny algelokalitet Vinkfiord, som strekker seg utenfor
området A26 mot nord og øst i henhold til søknad fra Folla Alger AS. Det vises til
saksutredning for begrunnelse. Det settes som vilkår at ingen deler av fortøyningene skal
komme utenfor område foreslått som Akvakulturområde i forslag til kommuneplanens
arealdel med høringsfrist 1.10.1 5.

Uttalelse til behandling etter Akvakulturloven:
Steigen kommune anbefaler at Folla Alger AS fär tillatelse til akvakultur av alger på et
område på inntil 150 dekar på den omsøkte lokaliteten i Vinkfiorden på følgende vilkar:

o Det må settes klare krav til størrelse, form og farge på oppdriftsmidlene slik at disse
synes minst mulig, bortsett fra nødvendig merking for skipstrafikk.

o Steigen kommune ber Nærings- og fiskeridepartementet snarest få på plass et
regelverk for hva som skal skje ved en eventuell konkurs i slike selskap slik at det
sikres at forlatte anlegg blir ryddet opp i.

Saksutredning:
Steigen kommune har mottatt søknad om ny lokalitet på 150 dekar for dyrking av makroalger
(tare) utenfor Helldal i Vinkfiorden fra Folla Alger AS, til kommunal behandling og offentlig
utlysning. Søknaden er lagt ute til offentlig ettersyn på rådhuset og Steigen kommunes
hjemmeside i perioden 18.9 - 23.10.2015.

Dette er en ny lokalitet der anlegget ligger delvis inne i akvakulturområde A26 i
kommuneplanens arealdel, og der noen av fortøyningene også kommer utenfor. Det kreves
derfor dispensasj on fra kommuneplanens arealdel (kystsoneplan).

Søknaden
I søknaden begrunnes ønsket om dispensasjon slik:

. Plasseringen av anlegget er i dagens planverk delvis utenfor det regulerte område til
økvakultur, men Steigen kommune er i en prosess å revidere sine arealplaner. I
kommunens forslag som har vært giennom de første politiske behandlinger og som nå
er på offentlig høring vil anlegget ligge innenþr området som er foreslått regulert til
alcvakultur.

. I de to første driftsårene vil anlegget opptatt mindre plass enn det omsøhe arealet, og
vi binder oss uten problemer til å disponere areøL, inkludert fortøyninger, slik at vi
holder oss innenfor gieldende lrystsoneplan. De to første årene vil være essensielle for
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åfå testet ut relevant telcnologi slik at anlegget oppskaleres i tråd med kunnskap og
kompetanse utviklet av og med oss i denne perioden. I vårt første driftsår vil anlegget
være på en hektar, med en utvidelse til fire ellerfem hehar i driftsår to. I løpet av
denne perioden vil ny lcystsoneplan bli vedtatt.

Det har kommet tre merknader i saken:

Fiskeridirektoratet Nordland skriver at det ikke er registrert fiskeriaktivitet i omsøkte
område som vil være skadelidende med omsøkt produksjon av makroalger. De har ingen
merknader til at det gis dispensasjon fra arealplan.

Kystverket vurderer at ferdsels- og sjøsikkerhetsmessige forhold ikke vil påvirkes negativt i
vesentlig grad og har ingen merknader til søknaden.

Tromsø museum skriver at det ikke finnes kjente kulturminner her og vurderer
sannsynligheten for konflikt med kulturminner under vann som begrenset og ser ikke behov
for konsekvensutredning, men minner om at arbeidet må stanses og Tromsø museum varsles
ved funn av kulturhistorisk betydning.

Bakgrunn:
Det søkes om tillatelse til ny lokalitet for dyrking av tare i nærheten av eksisterende lokalitet
for oppdrett av laksefisk tilhørende Cermaq AS. Det omsøkte arealet er oppgitt å være 150

dekar.

Det søkes om tillatelse til akvakultur av sukkertare (Saccharina latissima), fingertare
(Laminaria digitata), stortare (Laminaria hyperborea), butare (Alaria esculenta), havsalat (Jlva
lactuca) og søl (Palmaria palmata). Driftsformen er beskrevet som påvekstanlegg for
makroalger i sjø. Kimplantene festes på tau på land og settes ut i sjøen på den omsøkte
lokalitet for påvekst til høstbar størrelse.

Søker oppgir at Folla Alger AS er et 100 o/o norskeid selskap som skal drive med kommersiell
industriell dyrking av makroalger til fremstilling av råstoff fortrinnsvis til bruk i fiskefôr, men
også til bruk innen annen tilvirkningsindustri. Algeproduksjonsanleggene skal fortrinnsvis
plasseres i nærheten av lakseoppdrettsanleggene til Cermaq Norway AS som den største aktør
i regionen, slik at næringsstoffer som utskilles fra oppdrettslokaliteten kan tas opp av algene
og dermed gjenvinnes i verdikjeden i tråd med prinsippene bak integrert multitrofisk
akvakultur (IMTA).

Forhold til kommuneplanens arealdel

Lokaliteten
Lokaliteten ligger delvis inne i Akvakulturområdet A26 Vinkûorden V utenfor Helldal

I kommuneplanens arealdel er det flølgende opplysende retningslinjer til søknader om
akvakulturanlegg:

Side 4 av 28



Sak 73115

o Søker på lokalitet þr havbruk bør ha diskutert sølcnaden med fiskeriinteressene før
sølcnaden sendes. Plassering og utþrming av anlegget m/fortøyning er av spesiell

interesse for fiskeri.

o Fortøyninger som strekker segutenfor områder avsatt til akvakulturanleggbør kun

tillates etter en konlcret vurdering av ulemper for fiskeri.

Om dispensasjon:

o Dispensasjonfra arealplanen bør generelt ikke gis. Temaknrt vedlagt plønen og

eventuelt oppdøtert og ajourþrt temqtisk materiale, er retningsgivende for
dispensasjonssaker.

Til området A26:
Oppdrett av fisk kan ikke skje i A26 og A28 samtidig på grunn av gttevandring. Ved bytte av
lokalitet skal alle fortøyninger fiernes.

426

Fomeset

l,lúr't'

Endereset

¡t

13

Nauhamra,n

Hcldrl

.l't

N
Utsnitt av lokalitetssøknaden som viser Akvakulturomrâde A26 i forhold til anleggets plassering. OBS!

Fortøyningspunkter er ikke inntegnet i søknaden.

Det gjøres oppmerksom på at Steigen kommune er i sluttfasen med revidering av
kommuneplanens arealdel (også kystsoneplan). Søknaden er inntegnet i forhold til forslag til
ny plan i kartutsnitt under.
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Ka¡t over lokaliteten
1.10.15)

i forslag til ny Kornmuncplanens arealdel (liggerute på offentlig ettersln til

Steigen kommune hæi vfue temakart ikke registrert viktige frskeomrader eller gytsplesser i
dette ourådet.

Vurdering:

Plan- og bygningsloven
Fortøyningene og deler av anlegget mot nord og øst komrner uted,or området avsat dl
akvakultrn (426) og inn i området NFFF (Natur, fiskeo ferdsel, friluftsliv) slik at dispensasjon
krwes.

Ihenhold til PBL $ 19-2 andre ledd må det først vurderes om dispensasjon f.ører til vesentlþ
tilsidesetting av dehensyn bestemmelsen er ment å skulle iva¡EtA elle.r av lov"ens

forrrålsbestemmelse, Forclelene med en dþensasjonmå også ette-r loven være klart,større etÌn

ulempene.

I dette tilfellet har søknaden blitt vurdert i forhold til mulige ulemper fbr fiskeri og ferdsel i
forden. FisAeridirekfo¡atet skdver ú. detikke er registret fiskeriaktivitet i ornsøkte ornråde

som vil være skadelidende nred omsøkt produksjon av nalrroalger. D-e har ingen mertnader.
Vi er ikke \ient med at andre høringsinstanse.r sine interessefeJt bli¡ berørt av fortaryniqgene.

Vi kanikke se at en dispensasjon fører til "vesentlig tilsidesetting av de hensy-n beste.mnelsen

er men-t å sleulle iv,areta, eller av lov,ens fornÌålsbesteilrmelse''. Det legges her også til gnurn at
det ikke har kommet inn merknader til forslag til ny kommuneplanens arealdel fo.r dette

området" Søknaden vil være i tråd med ny plan hvis den b,lir vedtatt

Det er derfor grunnlag f,,or å gi dispensasjon fo.r de fortøyningene og delene av anlegget so. m
kornrner utenfor akvakulturornrådet. IJlempene for ferdsel blir snå, og fortøyningEne på

bunnen ilke kan sies å være en uLampe for andre enn fiskerinæ-¡ilryen? som ethørt og ikke har
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innvendinger, og fordelene med å gi dispensasjon må derfor sies å være klart større enn

ulempene.

Vurdering akvakulturloven
Algedyrking har potensiale til å bli en ny kystnæring i Norge. Alger bruker sollys, CO2 og
næringsstoff til vekst. Ekstra næringssalter som blir sluppet ut av mennesker kan utnyttes til
ekstra rask vekst av alger. Hensikten er blant annet å utnytte avfallsstoffer fra fiskeoppdrett.
Algedyrking er arealkrevende og trenger sjøareal. Det er snakk om forholdsvis store områder
som er tenkt tatt i bruk. Den omsøkte lokaliteten er på 150 dekar og selskapet planlegger å

søke på flere lokaliteter av tilsvarende størrelse. Siden det ennå ikke er gitt tillatelse til
algedyrking i Steigen (en lokalitet ved Ä,nderbakk er omsøkt og behandlet i kommunen våren
2015), vil en her kort peke på noen fordeler og ulemper lokalt i Steigen med slik
algeproduksjon:

Fordeler
Rensing av avfallsstoffer fi skeoppdrett
Ved taredyrking tilføres ikke for, gjødsel, plantevemmidler eller andre kjemikalier og veksten
drives kun av de næringssalter som er i sjøvannet samt solenergi og karbondioksid. Derfor
anses taredyrking generelt for å være miljømessig gunstig. Med en plassering nær

oppdrettsanlegg vil taredyrking kunne ha en <rensende> effekt på fiordsystemet da det tar opp

utskilte næringssalter fra oppdrettsanlegget. Hvor sterk denne effekten er, er uklart og vil
sannsynligvis variere med ulike lokaliteter.

Skjul og mat for fisk
Naturlig tareskog er en av de mest produktive og mangfoldige økosystemer vi har. En kan
derfor antaat et dyrkingsområde for alger også vil gi skjul og produsere mat for ulike
fiskearter. Det at algene høstes om soÍìmeren vil nok redusere effekten, men det er sannsynlig
at et slikt anlegg vil øke produktiviteten, også av fisk, i et fiordøkosystem

Verdiskaping og arbeidsplasser
På verdensbasis er algehøsting og dyrking en stor næring. Det omsettes allerede for over en

milliard kr i selskap som høster naturlig tareskog langs kysten av Norge. Det er allikevel mye
forskning og utprøving som må til for å se om algedyrking kan bli en kystnæring av
betydning. Det er allikevel svært positivt at et lokalt selskap nå satser på dette.

Andre forhold
Det er fra ulike hold pekt på det potensiale makroalger har til å binde CO2, som
næringsmiddel og som energikilde.

Ulemper
Arealkonfl ikt tradisj onelt fi ske

Algedyrking er arealkrevende og anlegg og fortøyninger vil kunne komme i konflikt med
tradisjonelt fiske. Det er viktig med en god kystsoneplanlegging og - forvaltning for å
minimere slike konflikter.

Visuell forurensning
Algedyrkingen vil måtte bruke betydelige mengder oppdriftsmidler for å holde oppe 150 dekar

med tung tareskog. Dette kan oppfattes som visuelt skjemmende alt avhengig av størrelse,
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form og farge på oppdriftsmidlene. Det er viktig at det settes klare krav til anleggets
utforming.

Opprydding av gamle anlegg
Satsingen på skjelldyrking for noen år siden viste at det kreves klare regler og
ansvarsplassering for hva som skjer hvis selskap som driver taredyrking går konkurs. Fortsatt
ligger forlatte skjellanlegg langs kysten, også i Steigen. Når det gjelder skjell er det innført
krav om bankgaranti for opprydding. Lignende ordninger bør innføres for taredyrking.

Privatisering av sjøareal
Akvakultur er en privatisering av den allmenning som sjøen er, ved at det gis en eksklusiv rett
til bruk og ferdsel i gitte områder. Dette er ikke noe nytt og er nødvendig for at fiskeoppdrett
skal foregå som i dag. En storstilt skala av algedyrking, slik noen ser for seg, vil kunne
aktualisere en debatt om hvem som eier sjøen. En slik debatt vil nok først komme hvis
algedyrking kommer i klar konflikt med andre brukergrupper i kystsonen. Igjen er det viktig
med en god kystsoneplanlegging for å begrense konflikter og å gi rom for nye næringer som
algedyrking.

Konklusj on akvakulturloven
Det er positivt at Folla alger vil satse på dyrking av makroalger i Steigen og den omsøkte
lokaliteten i Vinkfiorden synes å være en god lokalitet med Ë brukerkonflikter.

Det må imidlertid settes klare krav til størrelse, form og farge på oppdriftsmidlene slik at disse

synes minst mulig, bortsett fra nødvendig merking for skipstrafikk. Det må også snarest
plasseres et klart ansvar for hva som skal skje ved en eventuell konkurs i slike selskap slik at

det sikres at forlatte anlegg blir ryddet opp i.

Vedlegg:
Søknaden ligger på www.steigen.kommune.no under nyheter uke 40
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SØKNAD OM DISPENSASJON FOR HYTTEBYGGING, GNR 77 BNR 11

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Tordis Sofie Langseth
151335

Arkiv: G/BNR 77lll

Saksnr.:
741r5

Utvalg
Plan- og ressursutvalget i Steigen

Møtedato
10.11.2015

Forslag til vedtak:

Det gis dispensasjon fra LNF2-kategorien for bygging av hytte på gnr. 77 bnr.ll i
Steigen. Fordelene med dispensasjon vurderes å være klart større enn ulempene. Det
legges videre vekt på likebehandling i forhold til innvilget tillatelse til bygging særlig på
gnr.77 bnr. 9.
Det settes følgende vilkår for dispensasjon:

- Hytta må gis ei skånsom plassering i terrenget, jfr. PBL 529-2.
- Maksimal mønehøyde settes til6 m over giennomsnittlig planert terreng.
- Kledning på vegger må være matt og mørk. Taket må være mørkt og ikke

lysreflekterende.
Det presiseres at før bygging kan iverksettes må fullstendig byggesøknad i henhold til
plan- og bygningslovens $ 20 sendes inn og behandles. Denne behandlinga kan giøres av
administrasjonen.

Det gjøres særskilt oppmerksom på:

- Parter og eventuelt andre med rettslig klageinteresse kan pfülage vedtaket innen tre
uker, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Det vises til vedlagte orientering om
klageadgang.

- Er tiltaket ikke satt i gang seinest innen 3 är fratillatelse er gitt, faller tillatelsen bort
(jfr. PBL $ 21-e)

Det søkes om tillatelse til bygging av hytte på gnr. 77 bnr.11, Våg i Steigen. I kommune-
planens arealdel har det aktuelle området status som LNF2- område, det vil si landbruks-,
natur- og friluftsområde der bolig- og næringstiltak kan tillates. Bygging av hytte krever
derfor dispensasjon fra planstatus.

Parter:
Søker: Arnold Fredly, amolfr@online.no

Lovgrunnlag
Søknad om dispensasjon behandles i henhold til plan- og bygningslovens $ 19. Fullstendig
lovtekst er å finne på www.lovdata.no

Saksutredning
Søknaden om dispensasjon er begrunnet ûfr. $19-1) i brev av 14.9.2015. Begrunnelsen går på

at tomta er fradelt til fritidsformål i 2003. To av hans søsken har i denne perioden fått
dispensasjon og bygd hytter innenfor samme LNF-område, på tomter utgått fra samme
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eiendom. Det er delvis opparbeidet vei fram til tomta. Han opplyser videre at tomta ligger i ei

steinfulling etter rydding av området, og er helt uegnet til dyrking.

I henhold til $ 19-2 andre ledd må det først vurderes om dispensasjon fører til vesentlig
tilsidesetting av de hensyn bestemmelsen er ment å skulle ivareta, eller av lovens
formålsbestemmelse.

- LNF2-kategorien i kommuneplanens arealdel omfatter områder med viktige
landbruks-, natur- og friluftsverdier. I disse områdene tillates derfor ikke spredt
fritidsbebyggelse. Videre gjør kulturlandskapshensyn seg gjeldende. I enkelte LNF2-
områder er det ikke ønskelig med fritidsbebyggelse fordi området grenser opp mot
boligområder. Spredt bolig- og ervervsbebyggelse kan tillates dersom det ikke kommer
i konflikt med viktige fiskeri-, oppdretts-, jord-, skog- og reindriftsinteresser,
friluftsliv, naturmiljøet, kulturminner, vannforsyning eller den frie ferdsel. Det samme
gjelder naust i tilknytning til bolig. Bosettingshensynet, lokalt i form av et politisk
omforent ønske om fortsatt spredt bosetting i Steigen kommune, ligger til grunn for at
kommuneplanens arealdel åpner for boligbygging i store LNF2-områder.

I forslaget til ny kommuneplanens arealdel som har vært ute på høring ligger den omsøkte
tomta i LNF1-område, det vil si ikke åpnet for bygging. Det er gjort en gjennomgang av
områder åpnet for spredt bygging på Engeløya der landbruksområder eller andre områder med
for eksempel store kulturlandskapsverdier er trukket ut.
Vurdering: Bosettingshensynet er et viktig lviterie for fastsetting av planstatus, ogþr å skille
mellom LNF2 og LNF3-områder i kommuneplanens qrealdel. Infiltrering av spredt
Ityttebygging i landbrul<sområder er ikke ønskelig. Sør-vestsids av Engeløya er et svært viktig
kulturlandskap. Det er særlig viktig at det ikke gjennom dispensasjoner tilrettelegges for
bygging øv enkelthytter i nye områder i dette landskapet, Det er videre viktig at bebyggelse i
området underordner seg landskapet iform av plassering i terreng, fargevalg og byggeskikk.
Dersom det gis dispensasjonfor hyttebygging på den omsøkte tomta, vurderes ikke dette som

en vesentligþrtrenging av bosettingshensynet. Tomta er allerede fradelt, vil neppe bli
tilgjengelig til boligþrmål dersom dispensasjon avslås. Iforhold til htlturløndskapshensyn
legges det vekt på at det ligger forholdsvis nye hytter på begge sider øv den omsøkte tomta.
Det bør imidlertid settes vilkår i forhold til fargevalg, byggehøyde og plassering i terrenget.

B.
Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart støne enn ulempene, etter ei samla vurdering,
jfr. $ 19-2 andre ledd.
Fordeler ved å gi dispensasjon er at søkeren kan fä bruke tomta han har fått fradelt fra sin mor
til hyttebygging, slik intensjonen hele tida har vært. Søkeren tar opp at to av hans søsken har
fått tillatelse til hyttebygging. Det er grunn til å redegjøre nærmere for historikken her:
1200212003 ble det gitt tillatelse til fradeling av tre tomter til fritidsformål fra 9m.77 bnr.2
(eid av søkerens mor). De tre tomtene ble tildelt tre søsken. (Se vedlagte kart, tomtene har
bruksnummer 9, 10 og 11). Dette var gjort med hjemmel i kommuneplanens arealdel av 1993,
som i hovedsak skilte mellom <områder åpnet for bygging> og <områder ikke åpnet for
bygginp. Differensiering mellom områder åpnet for spredt bolig/næringsbygg og områder der

også hytter kunne bygges, kom først med areadelen vedtatt i 2005 (som fortsatt gjelder). Den
første av tomtene, bnr. 10 søkte og fikk tillatelse til bygging på tomta allerede i2004, altsà
mens planstatus åpnet for hyttebygging i området. Det er seinere (2007 og 2009) gitt tillatelse
til videre bygging til fritidsformål på denne tomta. På bnr. 9 ble det søkt og gitt dispensasjon
for hyttebygging i2009. Dispensasjon ble begrunnet med at tomta nylig var fradelt. Søker
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(eier av bnr. 11) opplyser at det nå er mer aktualisert for hans del å bygge hytte på sin tomt nå
etter at hovedbruket er overtatt av en annen i søskenflokken.
Ulemper: Ulemper med dispensasjon vurderes først og fremst å være i forhold til
kulturlandskapshensyn. Denne ulempen bør begrenses ved at det settes vilkår i forhold til
estetikk/byggehøydelplassering i terrenget. Det legges vekt på at tomta er plassert ved foten av
en haug, slik at det ligger godt til rette for ei skånsom plassering i terrenget.
Vurderìng: Samlet sett vurderes fordelene å være støne enn ulempene med å innvilge
dispensasjon Det legges vekt på at avslag vil falle svært urimelig ut for sØkeren, idet familien
over en svært lang periode har lagt til rette for øt hver av søslcnene skulle kunne etøblere seg
med bolig/fritidsbolig på heimgården, og to av hans søsken har føtt tillatelse til dette på
nærliggende tomter..

C.
Varsling
Regionale myndigheter er ikke varslet da deres ansvarsoruåde ikke anses å bli berørt av om
tomta bebygges med bolig- eller fritidsbolig. Det samme gjelder naboer.

E. Vurdering
Etter ei samla vurdering tilrås det at det gis dispensasjon fra LNF2-kategorien for bygging av
hytte på gîr. 77 bnr. 2. Detbør settes vilkar som sikrer ei god tilpasning av hytta i landskapet.

Vedlegg:
Ortofoto datert 3 1. I 0.201 5
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DELING AV GRUNNEIENDOM GNR. 41 BNR. 6, DTSPENSASJON

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Tordis Sofie Langseth
151629

Arkiv: G/BNR 4116

Saksnr.:
75lrs

Utvalg
Plan- og ressursutvalget i Steigen

Møtedato
10.11.2015

Forslag til vedtak:

I
Det gis dispensasjon fra bygge-og delingsforbudet i strandsonen for fradeling av tomt til
fritidsformål fra gnr. 4L bnr. 6 i henhold til søknad mottatt 14.8.2015. Jfr. plan- og
bygningslovens $ 19. Dispensasjon begrunnes med at fordelene vurderes større enn
ulempene. Det legges vekt på at bygging ikke kommer nærmere strandlinja enn
eksisterende bebyggelse på tilgrensende tomt, og at tiltaket er innenfor foreslått
byggegrense i ny arealplan.

II
Det gis tillatelse til fradeling av tomt til fritidsformål på ca. I da. fra gnr. 41 bnr. 6 i
henhold til søknad mottatt 14.8.2015. Jfr. jordlovens $ 12 ogplan- og bygningslovens $$
26 og2T.Tomta må gis stedfestet og tinglyst adkomst i form av gangvei og anvist plass

for parkering.

III
Den omsøkte tomta vurderes ikke å komme i konflikt med de hensyn som skal ivaretas i
henhold til naturmangfoldlovens $ 7.

Saksutredning:

Det gjøres oppmerksom på
- Parter og andre med rettslig klageinteresse har anledning til å klage på vedtaket innen

tre uker, jfr vedlagte orientering om klageadgang.
- Tillatelse til deling foreldes etter tre år, i henhold til jordlovens $ 12 og plan- og

bygningslovens $ 2l-9.Dette innebærer at partene mäta initiativ til oppmåling og

tinglysing av tomta/tomtene innen tre år.

Parter:
Søker: Hildegunn B og Stig Lillehaug, 8288 Bogøy
Kjøper: Hanne Bredal, Lurtindvn 2,8007 Bodø

Det søkes om tillatelse til fradeling av ny, ubebygd h¡tetomt ca. I da. fra gnr. 4l bnr. 6 på

Holkestad. I kommuneplanens arealdel har det aktuelle området status som LNF3- område,

det vil si landbruks-, natur- og friluftsområde der bolig-, nærings- og fritidstiltak kan tillates. I
slike LNF-områder er bygging og deling næÍnere sjøen enn 50 m ikke tillatt. Den omsøkte
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tomta ligger nænnere strandlinja enn 50 rr., og det søkes derfor dispensasjon fra bygge- og

delingsforbudet i strandsonen.

Lovgrunnlag
Søknad om dispensasjon behandles i henhold til plan- og bygningslovens (PBL) $ 19. Dersom

det innvilges dispensasjon skal delingsspørsmålet også behandles i henhold til PBL $ 26 og

27, jordlovens $ 12 og naturmangfoldlovens $ 7-12. Fullstendig lovtekst er å finne på

www.lovdata.no.

Dispensasjon, PBL $ 19

Den omsøkte tomta kommer på det nærmeste ca.25 m fra strandlinja. I bakkant er avstanden

til strandlinj aca.60 m. Tomta grenser inntil eksisterende bebygde hyttetomt, gt'r.41bnr. 30.

Søknaden om dispensasjon er begrunnet i e-post fra kjøper datert 23.9.2015. Begrunnelsen gar

pä athyfta vil falle naturlig inn i terrenget, i motsetning til hvis den trekkes lenger opp. Det
planlegges ei hytte med lavt skråtak som vil bli lite ruvende sett fra havet. Videre framgår det

at tomta ligger i bredd med nabohytter, og at Framundøya oppfaftes som privat og i liten grad

benyttes til turområde for allmenheten på grunn av begrenset adkomst. Men hyttebygginga vil
iføIge kjøperen ikke hindre ferdsel if1æra.

A.
I henhold til $ 19-2 andre ledd må det først vurderes om dispensasjon fører til vesentlig

tilsidesetting av de hensyn bestemmelsen er ment å skulle ivarcta, eller av lovens

formålsbestemmelse.
- Forbudet mot tiltak i strandsonen skal ivareta et nasjonalt målom at strandsonen skal

bevares som natur- og friluftsområde tilgjengelig for alle. Den har ofte et rikt biologisk
mangfold, og omfatter viktige landskapsverdier. Det er gjentatte klare føringer pä at

strandsonen ikke skal bygges ut, uten at det har hjemmel i en mer helhetlig plan. Det er

ikke praksis i Steigen kommune for å gi dispensasjon for fradeling av nye, ubebygde

hyttetomter i strandsonen.
I forslaget til ny kommuneplanens arealdel som har vært ute pähøring, er det trukket ei

differensiert byggegrense mot sjø i alle områder som er åpnet for bygging. For dette konkrete

området er byggegrensa satt i flukt med nabohytta (bnr. 30). Etter det nye planutkastet ville
altså den omsøkte tomta kunne fradeles uten dispensasjon. Videre legges det til grunn at

dispensasjon som omsøkt ikke vil åpne et nytt område for bygging i strandsonen. Det er ei

hytte umiddelbart inntil vest for denne, og det er ei annen hytte om lag like langt fra sjøen ca.

80 m øst for den omsøkte. En av partene opplyser at området er lite brukt av allmennheten på

grunn av manglende adkomst. Det er imidlertid registrert som friluftsområde i siste

friluftskartlegging.
Vurdering: Dispensasjon som omsøkt vil ikke gi noen vesentlig endring av situasjonen i

forhold til strandsonevernet. Iforhold til eventuell fortrenging av allmennhetens bruk av

området til friluftsþrmål legges det vekt på at sølcnaden gjelder bygging kloss inntil
elcsisterende hytte, og mellom to elcsisterende hytter. Saka medfører ikke bebyggelse videre

utover Framundøya. Hensynet bak bestemmelsen vurderes derfor ikke å bli vesentlig
tilsidesatt.
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B.
Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene, etter ei samla vurdering,
jfr. $ 19-2 andre ledd.
Foredler ved å gi dispensasjon: Fordelene her er for partene, ved at de kan gjennomføre salg

av torrÍl realisering av hytteplaner.
Ulemper: Det er ikke kommet fram noen konkrete ulemper, utover den generelle ulempen ved
å dispensere fra en viktig nasjonal føring. Det legges vekt på at søknaden er i tråd med forslag
til ny byggegrense mot sjø.

Vurdering: fordelene vurderes som klart større enn ulempene.

C.

Varsling av naboer og regionale myndigheter
Følgende er varsla: Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune og Sametinget,
kulturminneavdelinga. Nordland frlkeskommune og Sametinget har ingen innvendinger mot
søknaden, men minner om tiltakshavers generelle aktsomhets- og meldeplikt i henhold til
kulturminnelovens $ 8. Eier av nabotomta har bekreftet at hun ikke har innvendinger mot
fradeling/bygging på den omsøkte tomta.
Konklusjon: Etter ei samla vurdering tilrås det at det gis dispensasjonfra bygge- og
delingsforbudet i strøndsonen i henhold til søknaden.

Deling, vurdering etter jordloven
Den omsøkte tomta ligger ca.200 m. fra gårdstunet. Den beslaglegger ikke produktiv mark,
og fradeling vil ikke føre til oppstykking av beiteområder. Det vurderes som positivt at tomta
legges i bredd med eksisterende tomt.
Vurdering: Den omsøkte tomta vurderes ikke å komme i konflih med de hensyn jordloven sksl
Ìvøreta.

Deling, vurdering etter plan- og bygníngsloven.
Det framgår av søknaden at tomta skal ha adkomst via privat vei og gangvei. Det legges til
grunn at det ikke skal opparbeides bilvei fram til tomta. Adkomsten må stedfestes og
tinglyses, og det må settes av plass til biloppstilling ved kjørbar vei. Tomta vurderes som godt

egna til bygging, med tanke på arrondering, lysforhold og beliggenhet. Det er opplyst at tomta
skal ha vannforsyning fra privat felles vannverk, men det er ikke opplyst noe om avløp, annet

enn at det skal være forbrenningstoalett.Førlsamtidig med søknad om eventuell bygging på

tomta må det også søkes om utslippstillatelse.

Naturmangfoldloven
Naturbasen er undersøkt. Det er ikke registrert viktige naturmangfoldsinteresser i området
som kan bli skadelidende av fradeling/bygging på tomta.

Vedlegg:
- E-post av 23.9.2015
- Ortofoto datert 31.10.2015
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SØKNAD OM FRITAK FRA DRIVEPLIKT GNR. 57 BNR. 8

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Tordis Sofie Langseth
151653

Arkiv: G/BNR 5718

Saksnr.:
671t5
76lts

Utvalg
Plan- og ressursutvalget i Steigen
Plan- og ressursutvalget i Steigen

Møtedato
08.09.2015
10.1 1 .2015

Forslag til vedtak:

Almar Bye, Vigdis Bye-Salvesen og Rolf Salvesen gis fritak fra driveplikt på
jordbruksarealet på gnr. 57 bnr. 8 i Steigen, i henhold til jordlovens $ 8. Fritaket
begrunnes med at arealet er marginalt, og det er ikke behov for arealet som tilleggsjord.

Behandling/vedtak i Plan- og ressursutvalget i Steigen den 08.09.2015 sak 67115

Vedtak:
Enstemmig som innstilling.

Saksutredning:

Parter:
Grunneierne Almar Bye, Vigdis Bye- Salvesen og Rolf Salvesen, Kirkeveien 2208009
Bodø

Bakgrunn:
Plan- og ressursutvalget innvilges i sak 67115 konsesjon til ovenfor nevnte parter pä gnr. 57
bnr. 8 i Steigen. Vedtak som følger:

Rolf Salvesen, Vigdis Bye-Salvesen og Almar Bye gis konsesjonfor erverv av gnr. 57
bnr. I i Steigen. Jfr. konsesjonsloven av 2003. Eiendommen er ikke underlagt
priskontroll i henhold til konsesjonslovens $ 9.

Det gis ikke fritakfra driveplih på dyrkn jord, da det ikke onses dokumentert at det
ikke er mulíg å leie ut jorda. Jfr. jordlovens $ 8a.

Beskrivelse av eiendoÍrmen gjengis fra sak 67115

Gnr. 57 bnr. I er et tidligere småbruk i Hamnvik ved Dyping. Eiendommen har et totalareal på
106 da. Av dette er 5,7 da. betegna som fulldyrka jord og7,2 da. innmarksbeite. Det er 16,5

da. produktiv skog i utmarka. Eiendommen har våningshus med oppgitt byggeår 1893,
middels stand, et eldre fiøs i dårlig stand og et uthus fta2002 som opplyses å være i middels
stand. Planstatus for hele eiendommen er LNF3, det vil si landbruks- natur- og friluftsområde
der bolig-, nærings- og fritidstiltak kan tillates.
Eiendommen har vært bebodd av eieren fram til nå.

I konsesjonssaka var spørsmålet om driveplikt vurdert slik: >Før det eventuelt gis fritakfra
driveplih bør søkerne ha undersøkt nærmere om det er noen interesse for å drive dyrkajorda.
Hvilke arealer det gjelder framgår av gårdsknrt. Det bør tas hontah med eier/driver av den
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dyrka jorda på naboeiendommen (Kveldro), og med gårdbrukere i Dyping og omegn. Dersom

det viser seg umulig å fa noen til å drive jorda, knn fritakssølcnad vurderes. >

Etter at de fikk konsesjon på eiendommen har partene vært i kontakt med de som kunne
tenkes å være interessert i å drive jordbruksarealet på eiendommen, blant annet eieren av

naboeiendommen. lngen av disse har vært interessert i å leie/drive dyrkajorda i Hamnvika, på

grunn av arealets størrelse, at det ikke er holdt i hevd, og at det er dårlig adkomst.

Lovgrunnlag:
Driveplikt på jordbruksareal fiølger av jordlovens $ 8. I $ 8a er det gitt hjemmel for å gi fritak
fra driveplikt. Fullstendig lovtekst er å finne på www.lovdata.no.

Vurdering:
Jordbruksarealene er marginale, i dårlig hevd, og arrondering tilsier ikke at de kan drives
sammen med tilgrensende arealer. Det er avklart at aktuelle gårdbrukere i området ikke er
interessert i å bruke arealet. På denne bakgrunn synes det ikke ävære noe annet alternativ enn

å gi fritak fra driveplikten.

Vedlegg:
Søknad datert 23.9.2015
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SØKNAD OM FLYTTING AV HYTTETOMT GNR. 113 BNR.30
HOPVATNET HYTTEFELT

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Tordis Sofie Langseth
rs1736

Arkiv: G/BNR ll3l30

Saksnr.:
77lts

Utvalg
Plan- og ressursutvalget i Steigen

Møtedato
10.11.2015

Forslag til vedtak:

Saksutredning:

Det søkes om mindre endring av reguleringsplan for Hopvatn hyttefelt, nemlig flytting av tomt
nr. T8 ca. 10 m. mot øst.

Parter:
Søker: Vibeke Pedersen, Petter Grubens gt2B,8624Mo i Rana

Grunneiere i hyttefeltet: Torbjørn Hjertø, Anita Hjertø, Heidi ØrlingAndresen, Otto Hjertø og
Jack Ørling Andresen.

Vibeke Pedersen eier gnr. 113 bnr. 30, tomt betegna som T8 i reguleringsplanen. Hun søker

om å forskyve tomta ca. 10 m mot øst. Begrunnelsen er at det gâr et søkk midt gjennom tomta
der den ligger i dag, og dette søkket fingerer som naturlig renne for vann som renner nedover
lia. Spesielt med tanke på flom og smeltevann vil det være svært ugunstig å plassere hytta i
dette søkket. Mellom bnr. 30 og nabotomta, bnr. 31 er det i dag ca. 26,5 m. Det er derfor rom
for å forskyve bnr. 30 slik det er søkt om. Adkomst til tomene vil ikke bli påvirket av

eventuell endring.

Lovgrunnlag for behandling av saka finner vi i plan- og bygningslovens $ 12-14, om mindre
endringer av reguleringsplan. Fullstendig lovtekst er å finne på www.lovdata.no.

Naboer er varslet om søknaden. Alle grunneierne i hyttefeltet (eierne av hovedbruket) har

samtykket i tiltaket. Foreløpig mangler uttalelse fra eierne av to berørte tomter, nemlig bnr. 31

og bnr. 20. Det kan ikke fattes vedtak i saka før disse uttalelsene foreligger. Regionale
myndigheters ansvarsområder vurderes ikke å bli berørt av denne endringa, og den er derfor
ikke sendt på høring.

Vurdering:
Den omsøkte endringa vurderes ävære ei god tilpassing av hyttebygging til naturgitte forhold.
Det er svært viktig å ikke plassere bygninger slik i forhold til bekker/smeltevannsrenner at de

kanføre til oppdemming og at vannet tar nye veier i terrenget. Dette kan medføre utgraving og
skader på annen bebyggelse/veier. Forutsatt at naboer ikke har innvendinger tilrås det at

søknaden innvilges. Saken legges fram uten innstilling i påvente av nabouttalelser.

Vedlegg:
Plankart Hopvatn hyttefelt
Søknad mottatt 30.9.201 5
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SØKNAD OM DELING AV GRTJNNEIENDOM GNR. 48 BNR.2

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Tordis Sofie Langseth
l s/830

Arkiv: G/BNR 48/2

Saksnr.:
78115

Utvalg
Plan- og ressursutvalget i Steigen

Møtedato
10.11.2015

Forslag til vedtak:

I
Det gis tillatelse til omdisponering av ca. % da. fulldyrka jord til boligformål på gnr. 48

bnr.2 i Steigen. Omdisponeringa gielder hovedsakelig areal til adkomstveg og
begrunnes med bosettingshensyn.

u
Det gis tillatelse til fradeling av inntil 1 da. tomt til boligformål fra gnr. 48 bnr.2 i
henhold til søknad datert 27.10.2015. Jfr. jordlovens $ 12 og plan- og bygningslovens $
26 og27,
Det settes følgende vilkår for fradeling:

- Tomta sikres adkomstrett fra fylkesvei over bnr. 1 og over hovedbruket.
- Det må foreligge avkjørselstillatelse fra Statens Vegvesen før tomta kan

opprettes.

Før det kan gis tillatelse til bygging på tomta må
- Det giøres ei geoteknisk vurdering av kvikkleireskredfaren, jfr. TEK 10

- Det foreligger skriftlig tillatelse til tilknytning til privat felles vannverk.

ilI
Deling vurderes ikke å komme i konllikt med de hensyn naturmangfoldlovens $ 7 m.fl.
skal ivareta.

Saksutredning:

Y i gør oppmerksom pä føIgende forhold:
- Tillatelse til omdisponering og deling foreldes etter tre år, i henhold til jordlovens $

12.

- Parter og eventuelt andre med rettslig klageinteresse har anledning til å klage på

vedtaket innen tre uker. Det vises til vedlagt orientering om klageadgaî5.

Parter
Søker: Per Løken, 8288 Bogøy

Eiendommen
Gnr. 48 bnr.2 og 5 ligger i Leirvik ved Bogøy. Det er en landbrukseiendom med våningshus,
driftsbygning for storfe og redskapshus. Eiendommen har ikke melkekvote, men drives med
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kjøttproduksjon på storfe. I følge gårdskart har eiendommen ca. 96 da. fulldyrka jord, ca.2l,6
da. innmarksbeite og ca. 250 da. produktiv skog.

Det søkes om
Fradeling av boligtomt på bnr. 2, der det tidligere har stått et eldre våningshus. Den omsøkte

tomta er ca. I da. Tomta er omgitt av dyrka jord, og avgrenses mot driftsbygning/tun av en

bekk som går mellom bnr.2 og bnr. 5. Det planlegges egen adkomstvei for tomta fra

fflkesveien og oppover langsmed bekken. Det opplyses i søknaden at adkomstveien ikke vil
beslaglegge dyrka jord, og at tomta knapt vil beslaglegge dyrka jord.

Området
Det omsøkte området har planstatus LNF2 i gjeldende kommuneplanens arealdel. Det betyr
landbruks-, natur- og friluftsområde der bolig- og næringstiltak kan tillates. Det er imidlertid
ikke åpnet for deling/bygging på fulldyrka jord. Kommuneplanens arealdel har også en

bestemmelse om at det ikke skal bygges næÍnere enn 10 m fra dyrka jord i drift.
I ny arealdel av kommuneplanen som har vært ute pâhøring er denne planstatusen foreslått
videreført. Det foreslås imidlertid knyttet som en planbestemmelse at det ikke kan bygges

næfinere enn20 m. for bekker/elver som er angitt i kart N50. Videre er det, i tråd med TEK
10, satt krav om at faren for kvikkleireskred må vurderes før det kan gis tillatelse til tiltak i
områder der det ikke er plankrav. Dette gjelder områder der løsmassene bestar av marine hav-
og fiordavsetninger, slik tilfellet er for den omsøkte tomta.

Lovgrunnlaget
For behandling av denne saken finner vi i jordlovens $ 12 (deling) og $ 9 (ordvern), samt
plan- og bygningslovens $$ 26 og27. Naturmangfoldlovens $ 7 mfl. må også vurderes.

Fullstendig lovtekst er å finne på lovdata.no.

Vurdering
I Jordloven
I henhold til jordlovens $ 9 skal dyrka jord ikke brukes til annet enn jordbruksproduksjon, og
dyrkbar jord på ikke disponeres slik at den ikke blir egna til jordbruksproduksjon i framtida.
Det er ikke praksis for omdisponering av fulldyrka jord i drift til enkelttomter i Steigen.

Adkomstveien skal gå langsmed bekkekanten, og vil bli 160-170 m lang. Utifra ortofoto og
gårdskart legges det til grunn at selve veien vil beslaglegge dyrka jord på minst halvparten av

denne strekninga. Dersom det ikke er behov for veigrøft, legges det til grunn at selve veibanen
med veiskulder blir ca. 5 m. Dette betyr omdisponering av ca.400 m. fulldyrka jord.
Selve tomta er tegna inn på ca. 1 da. Det opplyses i søknaden at tomta knapt vil beslaglegge

dyrka jord. Dersom en skal avgrense tomta helt fra det som i dag slås, kan tomta bli noe

krupp, og trykket svært nært bekken. Det er derfor rimelig äantaat tomt og adkomstvei til
sammen vil beslaglegge minst % da. fiúldyrka jord i drift.
Etter jordlovens $ 12 skal <drifts- og miljømessige ulemper>r for landbruket i området
vurderes i forbindelse med deling. I denne saken er det rimelig å legge til grunn en viss
ulempe for den videre gårdsdrifta ved at en får et bolighus på fradelt tomt umiddelbart på

andre sida av bekken fra tunet og driftsbygnings, med beitedyr, lukt og støy-problematikk.
I henhold til $ 12 skal det imidlertid også legges vekt på hensynet til bosettinga i området.
Dette kan legitimere en tillatelse til fradeling, selv om en utifra hensynet til landbruket i
området ikke ser grüm for fradeling.
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Et annet moment i denne saka er at fradeling kommer opp som et ledd i å gjennomføre
generasjonsskifte på gården. For familien er det viktig at også et av barna som ikke skal overta
gården kan få utgått ei boligtomt for framtida.

2 Plan- og bygningsloven
Tomta får nærhet til tettstedet Bogen. Den vurderes godt egna til boligbygging, forutsatt at de

geotekniske forholdene avklares. Det er opplyst i søknaden at tomta skal knyttes til privat
felles vannverk. Før det kan bygges på tomta må det foreligge skriftlig tillatelse til tilkn¡ning.
Avløp må anlegges som privat enkeltanlegg etter egen søknad om utslippstillatelse.
Avkjørselstillatelse fra frlkesvei må foreligge før tomtakan opprettes. Videre må tomta sikres

adkomstrett over hovedbruket og over bnr. 1.

Naboer er ikke varslet om delingssøknaden. Administrasjonen slutter seg til søkers vurdering
av at naboer ikke blir berørt av tiltaket, og at nabovarsel derfor ikke er påkrevd. Unntak her er

eier av bnr. 1, som må avstå veirett. Dette er ei forutsetning for at tomta kan opprettes.

3 Naturmangfoldloven
Naturbasen er undersøkt. Den gir ikke opplysninger om viktige naturtyper, arter eller andre

naturmangfoldsverdier som kan bli skadelidende av fradeling som omsøkt. Det legges til
grunn at tomt og adkomstvei i sin helhet er omgitt av dyrka jord og gårdstun.

Konklusjon:
Etter ei samla vurdering tilrås det at det gis tillatelse til fradeling av ca. Y, da.jordbruksareal
og fradeling av boligtomt på ca. I da. med adkomst som omsøkt. Det må settes vilkår som

beskrevet ovenfor. Begrunnelse for omdisponering og fradeling er hensynet til framtidig
bosetting i området. Det er derfor avgjørende at tomta kun kan brukes til boligformåI.

Vedlegg:
Ortofoto datert I 9. 1 0.201 5

Vedlegg til søknad om fradeling datert 27.10.2015
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SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR. 75 BNR. 1

FRADELING AV VÅNNCSHUS PÅ GÅRDSBRUK

Saksbehandler
Arkivsaksnr.:

Tordis Sofie Langseth
rsl837

Arkiv: G/BNR 7511

Saksnr.:
79115

Utvalg
Plan- og ressursutvalget i Steigen

Møtedato
10.11.2015

Forslag til vedtak:

Det gis tillatelse til fradeling av det nyeste våningshuset på gnr. 75 bnr. 1 på ca. 4 da.
stor tomt, jfr. søknad datert 4.9.20l5,jordlovens $ 12 og plan- og bygningslovens $$ 26
og27. Tomta får adkomst direkte fra offentlig vei. Den fradelte tomta må ikke
beslaglegge dyrka jord.

Saksutredning:

Yi gør oppmerksom på følgende forhold:
- Tillatelse til deling foreldes etter tre år, i henhold til jordlovens $ 12. Dette innebærer

at partene mâta initiativ til oppmåling og tinglysing av tomta/tomtene innen tre år.

- Parter og eventuelt andre med rettslig klageinteresse har anledning til å klage på

vedtaket innen tre uker. Det vises til vedlagt orientering om klageadgang.

Parter
Søkere: Sigmund og Elin Skogvold, 8289 Våg

Eiendommen
Våg gnr. 75bnr.1 er en landbrukseiendom på Våg päEngeløya. Driftsenheten består av gff.
75 bnr 1,2 og 5 samt gnr.74 bnr. 40. Samla areal er som følger:

Fulldyrka iord 272,6
)¿, )Overflatedyrka iord

88lnnmarksbeite
Produktiv skog 62,3

Uproduktiv skos 169,8

Totalareal 886,8

Eiendommen har to våningshus og driftsbygning til melk- og kjøttproduksjon. Det er ikke
lenger selvstendig drift på eiendommen, men jord og melkekvote leies bort og drives av andre.

Tunet på eiendommen og området der den omsøkte tomta ligger har status LNF2 i
kommuneplanens arealdel, det vil si landbruks-, natur- og friluftsområde der bolig- og

næringstiltak kan tillates.
Det søkes om fradeling av det nyeste våningshuset på eiendoÍrmen. Gården har en bolig til,
som ligger i tilknytning til gårdsvei og tun. Dette har lenge vært brukt som kårbolig, men er
ikke lenger i bruk og det er ikke borett knyet til dette.
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Huset har egen adkomst fra kommunal veg. Det søkes om tomt på ca. 4 da. Tomtestønelsen
begrunnes med stedlige forhold, idet tomta avgrenses av kommunal vei i øst, gårdsvei i nord
og to tidligere fradelte tomter i sør. Mot øst er det ønske om å inkludere egen septiktank på

tomta. Et areal mellom det omsøkte huset og gårdsveien er betegna som dyrka jord på kartet,
men her er det anlaglhagelhagedam som ønskes inkludert i tomta.

Lovgrunnlaget
For behandling av denne saken finner vi i jordlovens $ 1 2 og plan- og bygningslovens $$ 26

og27. fullstendig lovtekst finnes på www.lovdata.no.

Vurdering
Det legges til grunn at det ikke er behov for to våningshus for å sikre drift av eiendommen.
Drift av eiendommen er i dag i form av utleie, men eiendoÍrmen har store ressurser i form av
jord, bygninger og melkekvote som kan gi grunnlag for selvstendig drift. Våningshus er en

svært viktig ressurs for å sikre/gjenopprette drift på et husdyrbruk. Dersom det gis tillatelse til
fradeling vil det fortsatt være et tilgjengelig våningshus på gården. Det legges til grunn at det
ikke er behov for to våningshus for å sikre drift av eiendommen. Dette er en etablert praksis i
Steigen siden 2005.
De stedlige forhold må ligge til rette for fradeling, slik at fradeling av våningshus ikke
medfører drifts- og miljømessige ulemper for drift av gården eller landbruket for øwígi
området. Plassering i forhold til tun, egen adkomst, samt at det allerede er flere andre fradelte
tomter i området ved våningshuset, g¡ør at forholdene vurderes å ligge til rette for fradeling.
Huset fradeles til fortsatt boligformåI, og dette er i tråd med gjeldende planstatus.

Vedlegg:
Ortofoto
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DISPENSASJON FOR BYGGING AV BOLIG G.NR 47 B.NR 1

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Tordis Sofie Langseth
t51674

Arkiv: G/BNR 4711

Saksnr.:
t28lt5
80/1 5

Utvalg
Plan- og ressursutvalget i Steigen
Plan- og ressursutvalget i Steigen

Møtedato
25.09.2015
10.11.201s

Forslag til vedtak:

Det gis dispensasjon fra planstatus <offentlig formåb for å disponere omsøkt om råde av gff.
47 bnr.l i Steigen til boligformåI. Området er på ca.l,7 da. og ligger ved den tidligere
skoleplassen i Bogen. Begrunnelse for dispensasjon er at fordelene vurderes å være klart
større enn ulempene. Jfr. PBL $ 19.

Det settes følgende vilkår:
- Bolig/ boliger på området kan maksimalt inneholde hovedetasje og underetasje.

Bygningene må gis ei god plassering i forhold til terrengforholdene.

Saksutredning:

Det gjøres særskilt oppmerksom på:
- Parter og eventuelt andre med rettslig klageinteresse har anledning til å klage på

vedtaket i henhold til forvaltningslovens kap. VI. Det vises til vedlagte orientering om
klageadgang.

Det søkes om dispensasjon fra gieldende planstatus <<Offentlige formåb> for å benytte et
areal ved den tidligere skoleplassen i Bogen til boligformåI. Planstatus i området
bestemmes av kommunedelplan fra 8O-tallet. I nytt forslag til kommuneplanens arealdel som
har vært ute på høring er det omsøkte arealet foreslått til boligformåI.

Parter:
Søker: Svalehus AS v/ Vidar Strømseth, Pleierveien 12B.,8076 Bodø
Grunneier: Asle Bogen, asbog@online.no

Lovgrunnlag
Saken behandles som dispensasjonssak i henhold til plan- og bygningsloven (PBL) $ 19

Naturmangfoldlovens ç 7-12 må også vurderes. For fullstendig lovtekst vises det til
www.lovdata.no.

Begrunnelse
For søknaden er at det omsøkte arealet ligger inne i et boligområde, det er behov for
byggeklare tomter i området, og søker vurderer tomta som godt egna til boligformåI,

Hensynet bak gieldende bestemmelse
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Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. Planstatus bestemmes av en
30 år gammel plan. Man må antaaf området er lagt til offentlig formål med tanke mulig
utvidelsesbehov for skole ogleller skoleplass. Det er ikke lenger offentlig virksomhet på dette
området. Steigen kommune har overdratt tidligere Bogen skole til nye eiere. Kommunen har
imidlertid beholdt deler av den tidligere skoleplassen, et areal på ca. ... da. Det omsøkte
arealet har ikke blitt brukt til skoleplass. Utifra dagens situasjon i området kan en ikke se at
det er behov for det omsøkte arealet til offentlige formåI. Dette gjenspeiles også i forslaget til
ny arealdel av kommuneplanen.
Konklusjon: Hensynet bak bestemmelsen blir ìkke vesentlig tilsidesatt av en eventuell
dispensasjon.

Varsling/uttalelser fra berørte
Regionale myndigheter er ikke varslet i dispensasjonssaka, da en ikke kan se at deres
ansvarsområder blir berørt. Området ligger næÍnere enn 50 m fra f,'lkesvei. Før det kan
bygges på tomta må det derfor gis dispensasjon fra byggegrense langs fulkesveien.
Naboer i boligområdet er varsla. Deres frist for å gi uttalelse til selve dispensasjonsspørsmålet
går ut 9. november. De samme naboene har imidlertid vært varslet den26. august 2015 om en
konkret byggesøknad på samme tomt. Dette varslet gjaldt bygging av firemanns-bolig på
tomta, men det var ikke fokusert på at boligbygging på tomta forutsatte dispensasjon fra
gjeldende planstatus.
Det er nå ikke søkt om byggetillatelse for et konkret prosjekt på tomta. Det søkes kun
dispensasjon fra gjeldende planstatus. Dersom det gis dispensasjon, vil det åpne mulighet for
en konkret byggesøknad i ettertid.
Flere av naboene har avgitt negativ uttalelse til det konkrete byggeprosjektet. Uttalelsene
følger vedlagt. Uttalelsene går imidlertid på protest mot typen hus som er foreslått bygget,
som vurderes å være for stort/forhqy/''.Det protesteres ikke på at den konkrete tomta tenkes
brukt til boligformåI. Dersom det kommer nye uttalelser konkret til dispensasjonsspørsmålet
vil disse bli lagt fram i møtel.

Fordeler kontra ulemper
Fordelene ved å gi dispensasjon er at ei byggeklar tomt frigjøres til boligbygging. Dette vil
være en fordel for partene og for samfunnet, en del andre tomteområder har behov for
utarbeiding av reguleringsplan før debør tas i bruk til boligbygging.
Ulemper: En kan ikke se at det er noen ulemper ved at området omdisponeres til
boligbygging, i forhold til gjeldende planstatus. Den tidligere skoleplassen er allerede, og vil
fortsatt være, tilgjengelig som lekeareallfriareal i nærområdet. Eksisterende boliger kan
kanskje ønske seg at de ikke får naboer så nært inn på sine eiendorruner? men dette er noe en
må påregne når man bor i et boligområde.
Eventuelle ulemper for naboer kan være dersom det bygges forhøytpå tomta. Ande boliger i
området er både en etasje, en etasje + sokkel, og boliger som har underetasje, hovedetasje *
loft. På det omsøkte området er det skrått terreng på deler av tomta som legger til rette for at
bygg kan legges inn i terrenget med adkomst til sokkel på en side og til 1. etg på den andre
siden. Det kan settes vilkår som sikrer at det ikke bygges for høyd på tomta.
Konklusjon: Fordeler vurderes å være klart støne enn ulemper, spesielt dersom det settes
vilkår om byggehøyde.

Naturmangfoldsloven
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Naturb-asen er undçrsølf. Det er ikke registr.ert arter av forvaltningsinteresse, viktige
naturiyper aller andre naturrnangfoldsverdier som kan bli skadelidende av eventuell
omdisponering av o-mnådet fta <-o,ffe¡flig formåb til <bolip.

Vedlegg:
Ortofoto
'Nabouttalelse datert 3.9.2015
Nabouttalelse datsrt 5.9 2Al5
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KLAGE PÅ AVSLAG OM DELING AV GRUNNEIENDOM. GNR 57 BNR 2

Saksbehandler
Arkivsaksnr.:

Tordis Sofie Langseth
141657

Arkiv: G/BNR 5712

Saksnr.:
58/1 5

81i15

Utvalg
Plan- og ressursutvalget i Steigen
Plan- og ressursutvalget i Steigen

Møtedato
08.09.2015
10.11.2015

Forslag til vedtak:

Plan- og ressursutvalget kan ikke se at det er framsatt nye momenter i klagen som gir grunnlag
for å endre vedtak i saken. Vedtak i sak 58/15 opprettholdes. Jfr. forvaltningslovens $ 33.

Saksutredning:

Plan- og ressursutvalget fattet i sak 58/15 følgende enstemmige vedtak:
Det gis ikke tillatelse til deling mellom innmark og utmark på gnr. 57 bnr. 2 i henhold
til sølcnad datert 29.7.2015. Avslag gis med hjemmel i jordlovens $ 12 tredje ledd, og
begrunnes med øt slik oppdeling ikke gir en tjenlig bruksstruhur eller ei driftsmessig
god løsning.

Søkerne har i brev mottatt 27.10.2015 påklaget vedtaket. Partene fikk utsatt klagefrist til 30
oktober, og klagen er framsatt innen fristen. Klagen oppfrller for øvrig forvaltningslovens
formelle krav, og tas til behandling. Klagen legges fram for plan- og ressursutvalget
(underinstans) for vurdering. Dersom samme vedtak opprettholdes går klagen automatisk
videre til Fylkesmannen i Nordland (klageinstans) for avgjørelse.

For redegjørelse for søknad og sakens innhold vises det til møtebok i sak 58i 15, som føIger
vedlagt. I det følgende er klagens momenter gjengitt med administrasjonens kommentar.
Klagen følger også vedlagÍ i sin helhet. Lovgrunnlag for klagebehandling er
forvaltningslovens kap. VI. I tillegg anvendes forvaltningslovens $ 6 (habilitet). Fullstendig
lovtekst er å finne på www.lovdata.no.

l. Administrasjonens innstiling i saken har endret seg fra i sommer til innstilling ble
skrevet, og det er nærliggende å tro at <klagebreveb fra naboene (Helskog) ligger til
grunn her.

Kommentar: Admínistrasjonen hadde ikke noen innstilling i sommer. Saksbehandler ogflere
på enhet for Plan, utvikling og drift bisto i forbindelse med utforming av sølcnqden. Som
giengitt i tidligere saksframlegg, har partene, delvis i samråd med administrasjonen, arbeidet
med ulike løsninger for å løse opp i someiet på gården. En har forståelse for at pørtene kan
oppfane en slik veiledning/dialog over tid og med stadig nye alternativ som en ønbefaling
eller at administrasjonen har ei positiv innstilling til søknaden som utformes. Det blir
imidlertid presisert underveis i en slik prosess, også denne, at avgjørelsen er opp til politisk
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utvalg, og admínistrasjonen går aldri ut med noen innstilling/konklusjon i dialog med
partene. Lang erfaring tilsier at konklusjonen aldri må nekkes ogþrmidles før
salrsbehandlinga er fullfurt, og man har fått vurdert alle sider av soken. I forhold til uttalelsen

fra Helskog, er det presisert allerede i tidligere saksframlegg at <Eierne har ikke til hensikt å
selge hele eller deler av eiendommen som tilleggsjord til andre bruk. Bnr. 2 skal
opprettholdes som egen enhet, eventuelt som to enheter. Dette kan derþr ikke gjøres til ei sak
der Steigen kommune skal prioritere mellom næringsmessig melkeproduksjon i
familiebruksstørcelse og småsknla drft på et bosettingsbruk.

2. Jordloven åpner for deling utifra bosettingshensyn. Det gjør seg gjeldende i denne
saken, og burde vært lagt til grunn.

Kommentar: Hensynet til bosetting er vurdert i eget avsnitt i tidligere salcsframlegg.
Oppdeling av landbrukseíendommer i mindre enheter vurderes heller å svekke grunnlagetfor
bosetting enn å styrke det. I dagen situasjon vurderes det å være eierforholdet til eiendommen
som er til hinder for investering i bygningsmassen, etablering av drift osv. Det er opp til
dagens eiere av eiendommen å eventuelt bringe sameiet tíl opphør.

3. Saksbehandler påstås å være inhabil på grunn av vennskap på Facebook med nabo som
har uttalt seg. Klagerne krever ny saksbehandler.

Kommentar: I henhold til forvaltningsloven $ 6 andre ledd, er offentlig tjenestemann inhabil
når særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet, blant
annet sknl legges veh på om avgjørelsen kan innebære særligfordel, ulempe eller tøp þr
noen han har nær personlig tillmytning til. Det sknl også legges veh på om
ugildhetsinnsigelse er reist av part. Et vennskap påfacebook er ikke i seg selv å anse som ei
(nær personlig tilknytningt. Saksbehandler har 305 (vennerÐ påfacebook. Noen av disse er
nære personlige vennskap, de fleste er bekjentskap. Saksbehandler har ikke ei nær personlig
tilløtytning til Marita Helskog. I tillegg kommer at denne saka ikke kan anses å innebære noen
særlig fordel, tap eller ulempe for Marita Helskog, all den tid grunneierne kan velge å fortsatt
leie ut jord til henne eller avslutte dette leieforholdet ved leieperiodens utløp, uavhengig av
utfallet av denne saken.

Vurdering:
Det er ikke lagt fram nye momenter i klagen som gir grunnlag for å endre innstilling i saka.

Det tilrås at plan- og ressursutvalgets vedtak i sak 58/15 opprettholdes.

Vedlegg:
Møtebok fra plan- og ressursutvalgets møte 10. september, sak 58/15
Klage mottatt 27 .10.2015
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DELEGERTE VEDTAK I PERIODEN 09.06. - 30.10.15

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Tina Sennesvik
15/850

Arkiv: 033

Saksnr.:
8211,5

U.tvalg
Plan- og ressursutyalget i Steigen

Møtedato
10.11"2015

Forslag tilvedtak:
Meldingene tas til etterretning.

Vedlegg:
Delegasj onsliste for perioden.
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Delegerte vedtak
Dato: 09.06.2015 - 30.10.2015 Utvalg: PLA Plan- og ressursutvalget i Steigen

Saksnr. Avd/Sek/Saksb.Arkivsak Dato
Navn
Innhold

Arkivkode
Resultat

rsl693 01.10.2015
G/BNR 21144

DS BYG I3III5 PUD/iTSLP

r51390

SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT GNR. 21

BNR. 44 - TILBYGG
I4.IO,2OI5 DS BYG 136115 PUD//TSLP
GiBNR 45III

SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT GNR. 45

BNR. 1 1 . VERANDA - HAGESTUE

15/803 23.10.2015 DS BYG l42lt5
t051272

PUD//KR G/BNR

SØKNAD OM TILLATELSE I ETT TRINN - NYTT BYGG

t51468 29.06.201s DS DEL 86/15 PUD/SKOG/GL G/BNR 8211

SØKNAD OM DELING AV GRIINNEIENDOM GNR. 82 BNR. 1

t51444 29.06.2015 DS DEL 87lls PUD/SKOG/GL G/BNR 65110

SØKNAD OM DELING AV GRLINNEIENDOM GNR. 65 BNR. 10

tstss4 24.08.20t5 DS DEL 1l2lr5 PUD/SKOG/GL G/BNR 4III3

SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR. 4I BNR. 13

1sls64 24.08.2015 DS DEL 1t3lr5 PUD/SKOG/GL G/BNR 3915

SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR. 39 BNR. 5

tsnTs 27.a8.20ts DS DEL tr4lls PUD/SKOGIGL G/BNR 10216

SØKNAD OM DELING AV GRTINNEIENDOM GNR. 102 BNR. 6 OG 18

lsl639 09.09.20t5 DS DEL l24ll5 PUD/SKOG/GL G/BNR 281T6

SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR. 28 BNR. 16

151725 t4.r0.2015 DS DEL I3S|LSPUD/SKOG/GL G/BNR 5413



Delegerte vedtak
Dato: 09.06.2015 - 30.10.2015 Utvalg: PLA Plan- og ressursutvalget i Steigen

Arkivsak Dato
Navn
Innhold

151478 25.06.201s
Båtforening

Saksnr. Avd/Sek/Saksb.

DS 85/15 PUD/¡{ÆR/PL

Arkivkode
Resultat

NA\IN Helnessund

SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR. 54 BNR. 3

tst779 1s.10.201s DS DEL l37lts PUD/SKOG/GL G/BNR t06lt6

SØKNAD OM DELING AV GRLINNEIENDOM GNR. 106 BNR. 16

t5l3t3 16.06.2015 DS 51/15 PUDiLAND/BS G/BNR Perm

GRØFTETILSKUDD 2015

151205 09.06.2015 DS 79l1s PUD/SKOG/GL vl8

SØKNADER OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I
JORDBRUKET 2015, SMIL

151205 11.06.2015 DS 80/15 PUD/SKOG/GL vl8

SØKNADER OM TILSKUDD TIL SPESIELLEMILJØTILTAK I
JORDBRUKET 2015, SMIL

ts/20s 11.06.201s DS 81/15 PUD/SKOG/GL vl8

SØKNADER OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I
JORDBRUKET 2015, SMIL

rsl44s 11.06.2015 DS 82l1s PUD//TSLP G/BNR 2118

SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR. 21

BNR. 8

SØKNAD OM TILSKUDD TIL OPPGRADERING AV FLYTEBRYGGE

15/388 30.06.2015 DS 88/15 PUD//TSLP G/BNR 2414

SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV FAST EIENDOM GNR. 24

BNR. 4,2 OG 18



Delegerte vedtak
Dato: 09.06.2015 - 30.10.2015 Utvalg: PLA Plan- og ressursutvalget i Steigen

Saksnr. Avd/Sek/Saksb.Arkivsak Dato
Navn
Innhold

Arkivkode
Resultat

VALDN Storvatnet

07t732
elgvald

01.07.201s DS 89/15 PUD/MIL/GS VALDN Skotsfiord

Skotsfjord elgvald
SKOTSFJORD ELGVALD

071473

elgvald
01.07.2015 DS 90/15 PUD/MIL/GS

Valdansvarlig
STORVATNET ELGVALD/BESTANDSPLANOMRÅDE

t51472 03.07.201s DS 9ll15 PUDiIHSK G/BNR 26133

SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK GNR. 26 BNR. 33 - FRITIDSBOLIG

rst2}s 06.07.2015 DS 92115 PUD/SKOG/GL v18

SØKNADER OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I
JORDBRUKET 2015, SMIL

151205 06.07.2015 DS 93115 PUDiSKOG/GL vl8

SØKNADER OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I
JORDBRUKET 2015, SMIL

t5t4t9 08.07.201s DS 94l1s PUD/I{ÆR/PL NAVN SøruIf IL

INVITASJON TIL KRONERULLING FORNY TRÅKKEMASKIN PÅ
ULVSVÄ.GSKARET SKISENTER

rst449 rs.07.2015 DS 95/15 PUD//HSK G/BNR 7Ol9

SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT GNR. 70

BNR. 9 - TILBYGG

141982 15.07.2015 DS 96115 PUD//HSK G/BNR 82123

SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - BOLIGBYGG GNR. 82 BNR. 23

ts/4s6 t6.07.20r5 DS 97115 PUD/iHSK G/BNR 5/75

SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT



Delegerte vedtak
Dato: 09.06.2015 - 30.10.2015 Utvalg: PLA Plan- og ressursutvalget i Steigen

Saksnr Avd/Sek/SaksbArkivsak Dato
Navn
Innhold

Arkivkode
Resultat

151479 t7.07.20r5 DS 98/1s PUD//TSLP G/BNR 82/28

SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK GNR. 82 BNR. 28 - FRITIDSBOLIG

15/118 20.07.2015 DS 99115 PUDiIHSK G/BNR2tns3
OPTIMALE CONSULT AS
BYGGESØKNAD LEINESFJORD BARNEHAGE GNR. 21 BNR. 153

15/558 21.07.2015 DS 100/15 PUD//TSLP G/BNR 98/9

SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT GNR. 98

BNR. 9 - LAGER/STALL

151559 21.07.2015 DS 101/15 PUD//TSLP G/BNR 98116

SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT GNR. 98

BNR. I6 - TILBYGG BOLIG

rsts60 22.07.201s DS lj2lrs PUD//TSLP G/BNR 97122

SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT GNR. 97

BNR. 22 - NY TAKKONSTRUKSJON

151572 22.07.2015 DS 103/15 PUD//TSLP G/BNR 4314

SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK GNR. 43 BNR. 4 - ENEBOLIG

lsl588 23.07.2015 DS 104/15 PUD//TSLP G/BNR 1051247

SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT

151s89 24.07.201s DS 105/15 PUD//TSLP GiBNR 82120

SØKNAD OM UTSLIPP AV SANITÆRT OG KOMMUNALT AVLØSVANN
FRA HUS OG HYTTER

151582 28.07.2015 DS 106/15 PUD//TSLP G/BNR 2U206

SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK NYTT BYGG - FRITIDSBOLIG



Delegerte vedtak
Dato: 09.06.2015 - 30.10.2015 Utvalg: PLA Plan- og ressursutvalget i Steigen

Saksnr. Avd/Sek/SaksbArkivsak Dato
Navn
Innhold

Arkivkode
Resultat

VALDN Storvatnet

tsl49r 30.07.2015 DS 107/15 PUD//TSLP G/BNR 78/4

SØKNAD OM DELING AV GRTINNEIENDOM GNR. 78 BNR. 4

131785 05.08.2015 DS 108/15 PUD/SKOG/GL K40

SØKNAD OM SKADEFELLING AV GRÅGÄS

071473

elgvald
Valdansvarlig
STORVATNET ELGVALD/BESTANDSPLANOMRÅDE

t5l3t3 18.08.2015 DS 110/15 PUD/LAND/BS G/BNR Perm

GRØFTETILSKUDD 2015

151638 20.08.2015 DS 1llll5 PUD//TSLP G/BNR t051254

BYGGESAK VEG VANN AVLØP NORDFOLD BOLIGOMRÅDE

tsl627 28.08.2015 DS 1l5l1s PUDn\ÆR/PL NA\/N God Nok

SØKNAD OM STØTTE FRA KULTUR OG NÆRINGSFONDET -

ORGANISASJONEN GOD NOK

t4/980 01.09.201s DS 1r6lt5 PUD//TSLP G/BNR 28116

SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR. 28 BNR. 16

1s1642 01.09.2015 DS 1 lTlrs PUD//TSLP G/BNR 2U187

BYGGESØKNAD - NYTT RENSEANLEGG LEINESFJORD VANNVERK
GNR. 21 BNR.187

tst479 04.09.201s DS 118/ls PUD//TSLP G/BNR 82128

SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK GNR. 82 BNR. 28 - FRITIDSBOLIG

13.08.2015 DS 109/15 PUD/MIL/GS

rst604 0s.09.2015 DS 119115 PUD//TSLP G/BNR 35126



Delegerte vedtak
Dato: 09.06.2015 - 30.10.2015 Utvalg: PLA Plan- og ressursutvalget i Steigen

Arkivsak Dato
Navn
Innhold

Saksnr Avd/Sek/Saksb.

TILTAK UTEN ANSVARSRETT GNR. 35 BNR. 26

r5l6t7 05.09.2015 DS 120l1s PUD//TSLP G/BNR 39/18

SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT GNR. 39

BNR. 18

t5l6t5 05.09.2015 DS 121115 PUD//TSLP G/BNR 1I3l1

SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT GNR. 113

BNR. 1

t51648 05.09.201s DS r22lt5 PUD//TSLP G/BNR 82127

SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK GNR. 82 BNR. 27 -HYTTE
RØSSØY

1si6l8 07.09.2015 DS 123115 PUD//TSLP G/BNR 10216

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN GNR. 102 BNR 6

oG 18

t51664 09.09.201s DS 125115 PUD/Ì{ÆR/PL NA\IN Steigen Pk

SØKNAD OM STØTTE TIL ARRANGEMENT - ''VIKINGFELTEN'' 2015

151686 23.09.201s DS 126115 PUD//TSLP G/BNR 87/5

SØKNAD OM KONSESJON PÄ. ERVERV AV FAST EIENDOM GNR. 87

BNR. 5 OG GNR. 85 BNR. 3

lst683 24.09.2015 DS r27lls PUD//TSLP G/BNR 6/96

SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK GNR. 6 BNR. 96 - OMBYGGING

1sll 18 01.10.2015 DS r29ll5 PUD//HSK G/BNR 2lll53
OPTIMALE CONSULT AS
BYGGESØKNAD LEINESFJORD BARNEHAGE GNR. 21 BNR. 153

Arkivkode
Resultat

t5l4r4 01.10.2015 DS 130/15 PUD//HSK G/BNR 75145



Delegerte vedtak
Dato: 09.06.2015 - 30.10.2015 Utvalg: PLA Plan- og ressursutvalget i Steigen

Arkivsak Dato
Navn
Innhold

Saksnr. AvdiSek/Saksb. Arkivkode
Resultat

SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK GNR. 75 BNR. 45 - NYTT BYGG

151702 06.10.2015 DS 132l1s PUD//TSLP G/BNR 70149

SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK GNR. 70 BNR. 49 - FRITIDSBOLIG

t5l3t3 06.10.201s DS 133/15 PUD/LAND/BS G/BNR Perm

GRØFTETILSKUDD 2015

rs/742 07.r0.201s DS 134l1s PUDÂ{ÆR/PL NA\/N Sftømsnes Idar

SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND TIL KJØP AV
SJARK

rsl794 19.t0.20ts
Leinesfiord

DS 138/15 PUD/NIÆR/PL NA\IN Steigenskolen

SØKNAD OM STØTTE TIL FIRST LEGO LEAGUE

151205 22.t0.20t5 DS 139/1s PUD/SKOG/GL vl8

SØKNADER OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I
JORDBRUKET 2015, SMIL

151205 22.10.2015 DS 140/1s PUD/SKOGiGL vl8

SØKNADER OM TILSKUDD TIL SPESIELLEMILJØTILTAK I
JORDBRUKET 2015, SMIL

151707 23J02015 DS 141/15 PUD/SKOG/GL G/BNR 21115

SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR. 2I BNR. 15


