
Steigen kommune 
 

 

Postadresse: Besøksadresse: 

Rådhuset Leinesfjord Telefon:   

8281 LEINESFJORD LEINESFJORD Telefaks: 75 77 88 10 

MØTEPROTOKOLL 
 

Plan- og ressursutvalget i Steigen 
 

Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord   

Møtedato: 10.11.2015 Tid: Kl 09:00 – 14:30 

 

 

Til stede på møtet 

 

Medlemmer: Knut Andersen, Odd Rikard Bredal, Kari Danielsen, Michelle Hansen, 

Arve Isaksen og Liv Rigmor Eidissen og Magne Vik  

Forfall:  

Varamedlemmer: Morten Mehus 

Fra adm. (evt. andre): Gunnar Svalgjørg, Kristin Rønnestad og Tordis Sofie Langseth 

  

Innkalling: Godkjent 

Merknader: Habilitet sak 71/15: Knut Andersen tar opp sin habilitet. Er potensiell 

leietaker i bygget. Fratrådte under avstemming. Ble enstemmig erklært 

habil.  

Habilitet sak 72/15: Knut Andersen tar opp sin habilitet. Han er leder 

for prosjektstyret for «lev på Leines» Ble enstemmig erklært inhabil. 

Deltok ikke ved behandling. Varamedlem Morten Mehus tiltrådte. 

Habilitet sak 75/15: Odd Rikard Bredal tar opp sin habilitet. Hans søster 

som er søker. Enstemmig erklært som inhabil. Varamedlem Morten 

Mehus tiltrådte. 

Habilitet i sak 83/15: Michelle Hansen tar opp sin habilitet. Part i saken 

er ansatt i selskap der Michelle er i styret. Det er også hennes gudfar. 

Enstemmig erklært som inhabil. Utvalget var da bare fire medlemmer 

tilstede. 

 

Arve Isaksen ble innvilget permisjon og deltok ikke under behandling 

av sak 81/15 og videre. 

Magne Vik ble innvilget permisjon og deltok ikke under siste sak 83/15   

Behandlede saker: 71 – 83/15 

 

 

 

Liten runde på arbeidsform, dokumentasjon mv: 

 

1. Utsendelse av dokumentasjon 

To av medlemmene i utvalget bad om å få tilsendt dokumentasjonen til hvert møte i 

papirform. Dette gjelder Michelle Hansen og Arve Isaksen.  

De øvrige samtykket til å få dokumentasjonen kun elektronisk. 
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2. «Flagging» av habilitetsspørsmål 

Utvalget ble enige om at medlemmer som ser at de kan være inhabile i saker skal sende 

melding om dette til lederen av utvalget senest 4 dager før møtet (dokumentasjonen sendes ut 

senest 1 uke før møtet). Dette for at det skal være mulig å innkalle varamedlemmer i tide. Alt 

ettersom hvem habilitetsspørsmålet gjelder sjekker utvalgslederen med hhv «posisjonen» eller 

«opposisjonen» om det er nødvendig å innkalle vara. 

 

 

 

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble 

bestemt på møtet. 

 

Knut Andersen (sign)   Odd Rikard Bredal (sign) 

 

Rett utskrift,  

Leinesfjord, 12.11.15 

 

 

Tina Sennesvik 

Servicekonsulent 

 

 

SAKSLISTE 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

71/15 15/815   

 SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND TIL 

ETABLERING AV NÆRINGSHAGE  

 

72/15 15/502   

 SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND  - 

FORPROSJEKT  

 

73/15 15/511   

 FOLLA ALGER AS - SØKNAD OM TILLATELSE TIL AKVAKULTUR 

MED MAKROALGER PÅ LOKALITET VINKFJORDEN I STEIGEN 

KOMMUNE  

 

74/15 15/335   

 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR HYTTEBYGGING, GNR 77 BNR 11  

 

75/15 15/629   

 DELING AV GRUNNEIENDOM GNR. 41 BNR. 6, DISPENSASJON  

 

76/15 15/653   

 SØKNAD OM FRITAK FRA DRIVEPLIKT GNR. 57 BNR. 8  

 



  

Side 3 av 10 

77/15 15/736   

 SØKNAD OM FLYTTING AV HYTTETOMT GNR. 113 BNR. 30 

HOPVATNET HYTTEFELT 

 

78/15 15/830   

 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR. 48 BNR. 2  

 

79/15 15/837   

 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR. 75 BNR. 1 

FRADELING AV VÅNINGSHUS PÅ GÅRDSBRUK 

 

80/15 15/674   

 DISPENSASJON FOR BYGGING AV BOLIG G.NR 47 B.NR 1  

 

81/15 14/657   

 KLAGE PÅ AVSLAG, DELING AV GRUNNEIENDOM - GNR 57 BNR 2  

 

82/15 15/850   

 DELEGERTE VEDTAK I PERIODEN 09.06. - 30.10.15  

 

83/15 15/380   

 DISPENSASJON FOR VEGBYGGING, BERGSJYEN HYTTEFELT  
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71/15  

SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND TIL ETABLERING 

AV NÆRINGSHAGE  

 

 

Innstilling: 

Helnessund Brygger AS innvilges et tilskudd på kr 100.000 fra kultur- og næringsfondet 

og et lån 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. 

Lån innvilges rentefritt , 1 års avdragsfritt og deretter nedbetaling over 3 år.. 

Det taes pant i Helnessund Brygger AS med prioritet etter ordinær bankfinansiering. 

 

Behandling: 
Knut Andersen tar opp sin habilitet. Er potensiell leietaker i bygget. Fratrådte under 

avstemming. Ble enstemmig erklært habil.  

Forslag fra Knut Andersen: «Behandlingen av saken utsettes til neste møte. Utvalget ønsker å 

få oversendt gjeldende retningslinjer for hhv Kultur- og næringsfondet, og Tiltaksfondet, så 

snart så mulig som grunnlag for å vurdere denne og tilsvarende saker. Administrasjonen bes 

om å gjøre en konkret vurdering av søknaden tilfredsstiller fastsatte krav til formål, 

dokumentasjon mv.»  

 

 

Vedtak: 

Utsettelsesforslag fra Knut Andersen enstemmig vedtatt.   

 

 

  

72/15  

SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND  - FORPROSJEKT  

 

 

Innstilling: 

Prosjektet Lev på Leines innvilges kr 50.000 i tilskudd fra kultur- og næringsfondet ii 

forbindelse med utarbeidelse av søknad for prosjektet «Lev i Steigen». 

 

Behandling: 
Knut Andersen tar opp sin habilitet. Han er leder for prosjektstyret for «lev på Leines» Ble 

enstemmig erklært inhabil. Deltok ikke ved behandling. Varamedlem Morten Mehus tiltrådte. 

 

Vedtak: 

Enstemmig som innstilling. 
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73/15  

FOLLA ALGER AS - SØKNAD OM TILLATELSE TIL AKVAKULTUR MED 

MAKROALGER PÅ LOKALITET VINKFJORDEN I STEIGEN KOMMUNE  

 

Innstilling: 

A. 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 Vinkfjord, 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 1.10.15. 

 

B. Uttalelse til behandling etter Akvakulturloven: 

Steigen kommune anbefaler at Folla Alger AS får tillatelse til akvakultur av alger på et 

område på inntil 150 dekar på den omsøkte lokaliteten i Vinkfjorden på følgende vilkår: 

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

synes minst mulig, bortsett fra nødvendig merking for skipstrafikk.  

 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. 

 

Behandling: 
Alternativ forslag til punkt B. fra Odd Rikard Bredal: «Steigen kommune anbefaler ikke at 

Folla Alger AS får tillatelse til akvakultur av alger på et område på inntil 150 dekar på den 

omsøkte lokaliteten i Vinkfjorden før Nærings- og fiskeridepatementet får på plass et 

regelverk for hva som skal skje ved en eventuell konkurs i slike selskap, slik at det sikrer at 

forlatte anlegg blir ryddet opp i.  

Det må også bli klare krav til størrelse, form og farge på oppdriftsmidlene, slik at disse synes 

minst mulig bortsett fra merking angående skipstrafikk»   

 

Vedtak: 

Punkt A. ble enstemmig vedtatt.  

Votering mellom adm. uttalelse og forslag fra Odd Rikard Bredal, ble Odd Rikard Bredals 

forslag til uttalelse enstemmig vedtatt. 

 

Vedtaket lyder da slik: 

A. 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 Vinkfjord, 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 1.10.15. 

B. Uttalelse til behandling etter Akvakulturloven: 

Steigen kommune anbefaler ikke at Folla Alger AS får tillatelse til akvakultur av alger på et 

område på inntil 150 dekar på den omsøkte lokaliteten i Vinkfjorden før Nærings- og 

fiskeridepartementet får på plass et regelverk for hva som skal skje ved en eventuell konkurs i 

slike selskap, slik at det sikrer at forlatte anlegg blir ryddet opp i.  



  

Side 6 av 10 

Det må også bli klare krav til størrelse, form og farge på oppdriftsmidlene, slik at disse        

synes minst mulig bortsett fra merking angående skipstrafikk. 

 

 

 

 

74/15  

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR HYTTEBYGGING, GNR 77 BNR 11  

 

Innstilling: 

Det gis dispensasjon fra LNF2-kategorien for bygging av hytte på gnr. 77 bnr. 11 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 § 29-2. 

- Maksimal mønehøyde settes til 6 m over gjennomsnittlig 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 gjøres av 

administrasjonen. 

 

 

 

Vedtak: 

Enstemmig som innstilling. 

 

  

75/15  

DELING AV GRUNNEIENDOM GNR. 41 BNR. 6, DISPENSASJON  

 

 

Innstilling: 

I 

Det gis dispensasjon fra bygge- og delingsforbudet i strandsonen for fradeling av tomt til 

fritidsformål fra gnr. 41 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. 1 da. fra gnr. 41 bnr. 6 i 

henhold til søknad mottatt 14.8.2015. Jfr. jordlovens § 12 og plan- og bygningslovens §§ 

26 og 27. Tomta må gis stedfestet og tinglyst adkomst i form av gangvei og anvist plass 

for parkering. 
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III 

Den omsøkte tomta vurderes ikke å komme i konflikt med de hensyn som skal ivaretas i 

henhold til naturmangfoldlovens § 7. 

 

Behandling: 
Odd Rikard Bredal tar opp sin habilitet. Hans søster som er søker. Enstemmig erklært som 

inhabil. Varamedlem Morten Mehus tiltrådte. 

 

 

Vedtak: 

Enstemmig som innstilling. 

 

 

  

76/15  

SØKNAD OM FRITAK FRA DRIVEPLIKT GNR. 57 BNR. 8  

 

 

Innstilling: 

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. 

 

 

Vedtak: 

Enstemmig som innstilling. 

 

 

  

77/15  

SØKNAD OM FLYTTING AV HYTTETOMT GNR. 113 BNR. 30  

HOPVATNET HYTTEFELT 

 

Innstilling: 

Det gis tillatelse til mindre endring av reguleringsplan for Hopvatnet hyttefelt jfr PBL § 

12-14. Endringen innebærer at tomt T8 i planen forskyves inntil 10 meter mot øst. 

Begrunnelsen for reguleringsendring er bedre tilpassing til naturgitte forhold. 

 

Behandling: 
Administrasjonen la fram innstilling i møtet. 

 

Vedtak: 

Enstemmig som innstilling. 
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78/15  

SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR. 48 BNR. 2  

 

 

Innstilling: 

I 

Det gis tillatelse til omdisponering av ca. ½ da. fulldyrka jord til boligformål på gnr. 48 

bnr. 2 i Steigen. Omdisponeringa gjelder hovedsakelig areal til adkomstveg og 

begrunnes med bosettingshensyn. Jfr jordloven §9 

 

II 

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 og 27. 

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 gjøres ei geoteknisk vurdering av kvikkleireskredfaren, jfr. TEK 10 

- det foreligge skriftlig tillatelse til tilknytning til privat felles vannverk. 

 

III 

Deling vurderes ikke å komme i konflikt med de hensyn naturmangfoldlovens § 7 m.fl. 

skal ivareta. 

 

 

Vedtak: 

Enstemmig som innstilling. 

 

  

79/15  

SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR. 75 BNR. 1  

FRADELING AV VÅNINGSHUS PÅ GÅRDSBRUK 

 

Innstilling: 

Det gis tillatelse til fradeling av det nyeste våningshuset på gnr. 75 bnr. 1 på ca. 4 da. 

stor tomt, jfr. søknad datert 4.9.2015, jordlovens § 12 og plan- og bygningslovens §§ 26 

og 27. Tomta får adkomst direkte fra offentlig vei. Den fradelte tomta må ikke 

beslaglegge dyrka jord. 

 

 

Vedtak: 

Enstemmig som innstilling. 
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80/15  

DISPENSASJON FOR BYGGING AV BOLIG G.NR 47 B.NR 1  

 

 

Innstilling: 

Det gis dispensasjon fra planstatus «offentlig formål» for å disponere omsøkt om råde 

av gnr. 47 bnr. 1 i Steigen til boligformål. Området er på ca. 1,7 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. 

 

 

Vedtak: 

Enstemmig som innstilling. 

 

  

81/15  

KLAGE PÅ AVSLAG, DELING AV GRUNNEIENDOM - GNR 57 BNR 2  

 

 

Innstilling: 

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. 

 

Behandling: 
Utvalget var bare 6 medlemmer etter at Arve Isaksen var innvilget permisjon for resten av 

møtet. 

 

 

Vedtak: 

Vedtatt med 5 mot 1 stemme. 

 

  

82/15  

DELEGERTE VEDTAK I PERIODEN 09.06. - 30.10.15  

 

 

Innstilling: 

Meldinger/delegerte vedtak tas til etterretning. 

 

 

Vedtak: 

Enstemmig som innstilling.  
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83/15  

DISPENSASJON FOR VEGBYGGING, BERGSJYEN HYTTEFELT  

 

 

Innstilling: 
Det gis dispensasjon for å bygge vei, ca. 5 m bredde fram til hyttetomt gnr. 70 bnr. 49 i 

Bergsjyen hyttefelt. Det gis videre dispensasjon for bygging av hytte med 32 graders takvinkel 

på samme tomt. Dispensasjonene begrunnes med at fordelene anses klart større enn ulempene. 

Jfr. Plan- og bygningslovens § 19. 

 

 

Behandling: 
Magne Vik får permisjon og fratrer  resten av møtet.  

Michelle Hansen tar opp sin habilitet. Part i saken er ansatt i selskap der Michelle er i styret. 

Det er også hennes gudfar. Enstemmig erklært som inhabil. Utvalget var da bare fire 

medlemmer tilstede. 

 

 

Vedtak: 
Enstemmig som innstilling. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Møtet hevet. 


