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OBS! Befaring. Det legges opp til en befaring i Bogen i forbindelse med innsigelse fra
Fylkesmannen, og andre planutfordringer i området, enten retr før eller rett etter lunsj. Ta med
uteklær!
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Tittel

PS 84115

PS DIS 150/15

PS 85/15
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PS 871t5

Eventuelt.

t5l9rs
DELEGERTE VEDTAK I PERIODEN 01.11 .30.11.15

151733

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BYGGING AV NAUST
GNR. 95 BNR. 1

121470

KOMMUNEPLANENS AREALDEL . BEHANDLING AV
INNSIGELSE FRA FYLKESMANNEN

1sl81s
SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND
TIL ETABLERING AV N,¿ÐRINGSHAGE

151844

N,ÐRINGSPRISEN 2015
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Sak 8- /15

DELEGERTE YEDTAK T PERIODEN 0I..11 - 30.11.15

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Tina Sennesyik
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Arkiv:033

Saksnr.:
ulls

Utvalg
Pl,an- og ressursutvalget i Steigen

Møtedato
08,12.201s

Forslag til vedtaf<:
Meldingene tas til etterretning.

Vedleggr
Liste og vedtak for peiioden

Side 1av9



Delegerte vedtak
Dato: 01.11.2015 - 30.11.2015 Utvalg: PLA Plan- og ressursutvalget i Steigen

Arkivsak Dato
Navn
Innhold

151795

t5/821

tsl699

r51734

151787

151846

1 5/800

Saksnr Avd/Sek/Saksb Arkivkode
Resultat

O2.II.2OI5 DS BYG I44II5 PUD//KR G/BNR
SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT GNR. 47
BNR. 25 . TILBYGG

03.11.2015 DS BYG I45II5 PUD//KR G/BNR
SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK GNR. 82 BNR. 26 - FRITIDSBOLIG

I2.II.2OI5 DS BYG I48II5 PUD//KR G/BNR
BYGGETILLATELSE LASKESTAD SKOLE GNR. 74 BNR. 1

I3.II.2OI5 DS BYG I49II5 PUD//TSLP
SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK GNR. 95 BNR. 1 . LAGERBYGG

09.11.2015 DS DEL 146115 PUD/SKOG/GL G/BNR2O/2
SØKAND OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR. 20 BNR. 2 OG 7

25.11,2015 DS DEL I52II5 PUDiSKOG/GL G/BNR 6217

SØKNAD OM DELING AV GRLINNEIENDOM G.NR 62 B.NR 7

25.11,2015 DS DEL 153115 PUD/SKOG/GL
SØKNAD OM DELING AV GRLINNEIENDOM

G/BNR 4Ol2



STEIGEI{

Torstein Hole
Lervikbogen

8288 Bogøy

Vår ref.
r51795-4lt<R

Arkivkode
G/BNR 47125

Deres ref.

KOMMUNB

Dato
02.11.20rs

MELDING OM DELEGERT VEDTAK

Saken er behandlet som saksnr PLA BYG l44ll5

De underrettes herved om at det er faÍtetfølgende vedtak:

Med bakgrunn i plan- og bygningslovens S 20-1 og $ 20-4 med tilhørende forskriftero gis
det byggetillatelse til oppføring av tilbygg til bolighus på gnr. 47 bnr.25 i Steigen.
Tillatelse gis i henhold til søknad om tillatelse til tiltak datert 13.10.2015 og søknad om
personlig ansvarsrett motatt 22.10.15 med tilhørende tegninger. Bruksareal på tilbygg
er 44r88m2 BRA, bebygd areal56,6m'BYA.
Tiltakshaver er ansvarlig for plassering av bygget i henhold til søknad.

Det settes følgende vilkår:
-Tiltaket kan igangsettes med hjemmel i dette vedtaket når saksbehandlingsgebyret på
l<r. 2.87 7,72 er innbetalt.
-Det må foreligge dispensasjon fra Statens veivesen for å bygge innen S0-metersgrensen
fra fylkesvei før man igangsetter bygging.
- Tiltaket tillates ikke tatt i bruk før søknad om ferdigattest/midlertidig brukstillatelse
er innsendt og behandlet.
- Tiltaket må oppføres i tråd med byggteknisk forskrift, TEK 10.

Tillatelsen har gyldighet i tre är fravedtaksdato. Dersom tiltaket ikke er påbegynt innen
treårsfristen, faller tillatelsen bort. Ønskes tiltaket endret i forhold til det som er lagt til grunn
for vedtaket, må endringene omsøkes særskilt og godkjennes før de kan gjennomføres.

Parter og eventuelt andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket i henhold til
forvaltningslovens kap. VI. Skriftlig klage sendes Steigen kommune innen tre uker.

Postadresse:

Rådhuset
828I LEINESFJORD

Besøksadresse:

Leines{ord
LEINESFJORD

Telefon:
Telefaks:



Søknaden:
Det søkes om tillatelse til oppføring av tilbygg til bolighus.
Søker og tiltakshaver: Torstein Hole, Lervikbogen, 8288 Bogøy
Eiendom: gnr.47 bnr.25
Planstatus: Boligområde, Bogøy.
Tegninger: Vedlagt søknaden er målsatte skisser av tilbygget (plan) og

fasade mot nord. Situasjonsplan framgår av plantegninga.
Regelverk som legges til grunn for behandling:

- Plan- og bygningsloven
- Byggteknisk forskrift (TEK10)
- Saksbehandlingsforskriften (SAK10) med veileder
- Gebymegulativ for Steigen kommune

Nærmere om tiltaket
Tilbygget har et boligformål og huser kjøkken, vaskerom, gang og soverom. Det introduseres
også et nytt inngangsparti på tilbyggets østlige fasade, et utendørs gulvareal pä 7,6m" bygges
utenfor inngangsdør. Tilbygget tilknyttes boligens sørlige yttervegg. Gesimshøyde er estimert
til, 2,5m og mønehøyden på 4,19m fra grunnmuren som er på 0,6m. Høyde på gulvnivå
saÍrme som i eksisterende bolig. Det er tiltakshavers ansvar å plassere bygget i henhold til
innsendt søknad.

Vann, avløp, adkomst
Eksisterende bolig er tilkn¡tet offentlig vannverk, og har privat avløpsanlegg. Tiltaket gir
ikke nylendret adkomst. Tiltaket blir liggende innenfor 50m (48m avstand) fra fylkesvei,
derfor kan bygging settes i gang først etter dispensasjon fra veivesenet eventuelt er innvilget.

Nabovarsling
Naboer på bnr 28 og bnr 15 har gitt samtykke til tiltaket. Andre naboer vurderes ikke å bli
berørt av tiltaket.

Bruksareal
BYA for tiltaket er oppgitt til56,6m2 gjennom tegningene i søknaden, mens BRA er utregnet
til44,88m2.

Ansvar
Søker og tiltakshaver har levert søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger av egen
bolig. Søker sannsynliggjør attiltaket blir utført i samsvar til bestemmelser i pbl og TEK 10.

Søker viser til erfaring, blant annet å ha bygget 4 hus og offshorerfaring med legging av rØr,

og bygg av kjøkken og baderom. Søknaden indikerer også bruk av medhjelpere eller innleide
foretak der egen kompetanse ikke strekker til.

Ferdigstillelse
Det er tiltakshavers ansvar å be om brukstillatelse/ferdigattest når tiltaket er ferdig.



Gebyr
Søknader etter pbl $ 20-1 er gebyrpliktige. Behandlingsgobyr beregnes som følger i henhold
til gjeldende regulativ:

Med vennlig hilsen
Stsigør kommune

Kristin Ulrikke Rørmestad
Byggesaksbehandler

Vedlegg:
God$ente tegningø
Fahura byggesaksgebyr

Kopi:
Matrikkelfiarer

Totdis Sofie Langseth
Leder plan- utvikling og drift

Mindre tilrak på bolie 1.350,00 kr.$ 20-1
44.88 à kr. .19,- pr rrf 852,72V,r.Arealtillegs

675,00 kr.Personlig eodki çruìine som selvbyEger Tiltaksklasse 1

2.877,72kr.Srmr gebyr



STEIGEN

Asle Schrøder

8289 Engeløya

Vår ref.
151821-zlKP.

a

Arkivkode
G/BNR 82126

Deres ref.

KOMMUNB

Dato
03.11.201s

MELDING OM DELEGERT VEDTAK

Saken er behandlet som saksff PLA BYG l45ll5. De underrettes herved om at det er fattet
følgende vedtak:

Med bakgrunn i plan- og bygningslovens 520-1 med tilhørende forskrifter og
bestemmelser i tilknytning til reguleringsplan for Røssøy hyttefelt i Steigen kommuneo
gis det bygningstillatelse for ny fritidsbolig på gnr 82 bnr 26. Tiltaket plasseres i
tiltaksklasse 1.

Det gis tillatelse på følgende vilkår:

De utvendige fargene på veggene forholder seg til reguleringsplanen for
Røssøy hyttefelt ved å være matte og mørke. Tak skal ikke være blankt eller
ha lysrefl ekterende overflate.

Avløpsanlegget utføres i henhold til forurensningsforskriften kap 16.

Vedtak om rammetillatelse har gyldighet i 3 år fra vedtaksdato. Dersom den ikke er søkt
fomyet innen 3-arsfristen, faller rammetillatelsen bort. Ønskes tiltaket endret i forhold til
raÍtmene for dette vedtaket, må endringene omsøkes særskilt som endring av tillatelse og
endringen være godkj entfør den gjennomføres.

Søknaden:

Søknaden gjelder tillatelse om å bygge fritidsbolig i Røssøy hyttefelt.

Søker: Asle Schrøder, as@steigen.kommune.no

Tiltakshaver: Asle Schrøder, as@steigen.kommune.no

Eiendom: Gnr 82 bnr 26. Reguleringsplan tomt p_FF9.

Planstatus: Fritidsbebyggelse- frittliggende i reguleringsplan for Røssøy hyttefelt

Tegninger: Vedlegg 6; Plan- fasade- og snittegninger, Ranahytta datert l2ll0ll5.
Vedlegg 4 og 5 skisserer situasjonsplan og septiktank.

Besøksadresse:

Leinesfiord
LEINESFJORD

Postadresse:

Rådhuset
8281 LEINESFJORD

Telefon:
Telefaks:



Lovanvendelse

1:500 situasjonsplan med avstander til tomtegrenser.

Plan- og bygningsloven 2008 $20-1, TEK 10 (med flere) og tilhørende

forskrifter.

Reguleringsplan for Røssøy hyttefelt.

Forurensningsforskrift en.

Gebyrregulativ for Steigen kommune.

Tekniske krav:

Byggetiltaket skal gjennomføres iht. Bestemmelsene i TEK 10

Nabovarsel:

Søknaden er vedlagt kvittering på rekommandert sending av nabovarsel. Varslede naboer har
ingen innvendinger med unntak av Naboer Tordis og Steinar Andersen gnr 22 bnr 28. De har
innvendinger mot athytta ligger langt <frem> i forhold til 4 meters grensen og blokkerer deres

utsikt. Reguleringsplanen for området har ingen restriksjoner på hvor man velger å bygge på

egen tomt. Svein Skjerping, grunneier av omringende tomt har giu signert tillatelse til å
plassere hytta <så næfine tomtegrensen som er mest hensiktsmessig>.

Reguleringsplanen bestemmer at hytter skal plasseres slik at de på best mulig måte faller inn i
terrenget. Grunnet tomtens skrånende utforming hevder søker det hensiktsmessig å plassere

h¡ta med vestlig tomtegrense. Hytta forholder seg også til reguleringsplanens bestemmelser
hva angår størrelse og høyde, maksimalhøyde er 7m og maksimalt BYA er 120m2. Søker har
oppgitt høydemål pä4,6mog BYA på 85,6m2 og at hele BYA befinner seg innenfor
tomtegrenser. Da bygget er innenfor reguleringsplanens bestemmelser tas ikke innvendinger
fra naboer til følge.

Bruksareal og beliggenhet:

Det er beregnet et bebygd areal for bygningen med 85,6m'z BYA. Samlet bruksareal for
fritidsboligener 70,6 m2 BRA. Byggets avstand til nærmeste kraftledning er over 7,5m i
henhold til reguleringsplanen. Terrasse er tegnet på tegninger fra Ranah¡ta, men dette er ikke
tegnet opp på situasjonsplan. Det er derfor ikke innvilget søknad om terrasse.

Atkomst og parkering:

Det er ikke søkt om tillatelse til innkjørselivei. Søknad om l5m2 parkeringsarealpätomta er
innvilget.

Vann og avløp:

Eiendommen skal tilknyttes Røssøy vannverk. Avløp fra fritidsboligen skal være privat, det
skal installeres vannklosett og det foreligger en utslippstillatelse på saksnummer 15/589.

Vedlegg 5 er en skisse på beliggenhet til septiktank og videre til felles avløpsanlegg ved
Svein Skjerping.

Ansvar
Søker og tiltakshaver har levert søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger av egen

bolig. Søker sannsynliggjør at tiltaket blir utført i samsvar til bestemmelser i pbl og TEK 10.

Søker viser til erfaring, blant annet ä ha bygget 7 sjøhus også fra Ranahytta. Søknaden



indikerer også bruk av medhjelpere eller innleide foretak der egen kompetanse ikke strekker
til. Gjennomføringsplan viser til ekstern kompetanse under fagområdene grunnarbeid,
prosj ektering, elektriker og rørlegger.

Ferdigstillelse:

Det er ansvarlig søkers ansvar å be om brukstillatelse / ferdigattest når tiltaket er ferdig. Ingen
deler av bygningen må tas i bruk før brukstillatelse foreligger.

Sammen med anmodning om ferdigattest må det vedlegges dokumentasjon for at alle arbeider
er utført i hht. søknaden og at tiltaket er kontrollert som foreskrevet. Jfr. pbl. $ 21-10 om
sluttkontroll og ferdigattest.

Gebyr:

Søknader etter pbl $ 20-1 er gebyrpliktige. Saksgebyr beregnes som følger og belastes
tiltakshaver:

Med vennlig hilsen
Steigen kommune

Kristin Ulrikke Rønnestad
Byggesaksbehandler

Kopi: Matrikkelfører

Tordis Sofie Langseth
Leder plan- utvikling og drift

Godkjente tegninger
Faktura

Gebyr kr. 4.050,-Saksbehandlingsgebyr $ 20- 1

Arealtillegg Fritidsbolig âkr. 19,- pr. m' kr. 1.330,-

Personlig godkjenning som selvbygger Tiltaksklasse 1 kr.675,-

Sum kr.6.055

Vedlegg:



STEIGEI\

Vår ref.
151699-T|TSLP

Arkivkode
G/BNR 7411

Deres ref.

KOMMUNE

Dato
12.tt.2015

SVAR- SØKNAD OM TILLATELSE I ETT TRINN

Saken er behandlet som saksm PLA BYG 151699

De tmderrettes herved om at det er fattetfølgende vedtak:

Med bakgrunn i plan- og bygningslovens SS 20-1 med tilhørende forskrifter, gis det
byggetillatelse for tilbygg til Laskestad skole på gnr 74 bnr l. Jfr. søknad datert
12.03.2015 og tegninger datert 21.09.2015.
Samlet bebygd areal (BYA) for tiltaket er l7l m2 og samlet bruksareal (BRA) 327 m2'

. Tiltaket tillates satt i gang etter dette vedtaket og etter at byggesaksgebyret med
kr. 15.519,- er innbetalt i hht. nota.

. Etter vedtak fra Arbeidstilsynet kan ikke bygget/lokalene tas i bruk før
ventilasjonsanlegget er montert, innmålt og godkjent. Kopi av brukstillatelse skal
sendes Arbeidstilsynet Nord-Norge.

. Etter råd fra Norconsulf skal gruppe av undervisningsrom og garderober
plasseres i samme branncelle.

. Etter råd fra Norconsult skal garderobe med areal 2Sm2legges til rømningsvei.

Tiltaket plasseres i tiltaksklasse 2.

f,'ør det kan skrives ferdigattest for tiltaket, forutsettes det at tiltaket er dokumentert
ferdig i tråd med bestemmelsene i pbl. $ 2l-10.

Tillatelsen har gyldighet i 3 ân fra vedtaksdato. Dersom tillatelsen ikke er søkt fornyet innen
3-års fristen, faller tillatelsen bort. Ønskes tiltaket endret i forhold til dette vedtak, må
endringene omsøkes særskilt som endring av tillatelse og endringene være godkjent før den
gjennomføres.

Postadresse:

Rådhuset

8281 LEINESFJORD

Besøksadresse:

Leinesfiord
LEINESFJORD

Telefon: 47 26 45 15

Telefaks: 75'l 78810



Denne tillatelsen er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser og kan påklages
jf. Forvaltningsloven $ 42.

Søknaden:
Saken gjelder:
Ansvarlig søker:

Tiltakshaver:
Eiendom:
Planstatus:
Tegninger:

Lovanvendelse:

Søknad om tillatelse til å bygge tilbygg til Laskestad skole
TINIKUS AS ved Trine-Lise Lundegård (org. 960 577 493 med sentral
godkjenning)
Steigen kommune
gnr 74 bnr 1 festenr l.
LNF-område med spredt erversbebyggelse
Tegninger fra Norconsult datert 16.02.15 Situasjonsplan Dl og tegninger
E1-E8 1:100 snitt-, fasade- og plan-tegninger. Etter oppfordring fra
arbeidstilsynet; oppdaterte plantegninger fra 09. 1 I . 1 5.

Plan- og bygningsloven 2008 $ 20-l (med flere)
Veileder til saksbehandlingsforskriften
TEK IO
Forurensingsforskrift e n Kap 12

Gebynegulativ for Steigen kommune

Vann og avløp:
Det vil ikke bli endringer i vann ogavløp.

Atkomst og parkering:
Det blir ingen endring på adkomst.

Avfallsplan:
Molab har utflørt en rapport som er grunnlaget for avfallsplanen. Det er oppdaget helsefarlig
avfall som asbest i eksisterende byggematerialer og nesten samtlige vinduer er vurdert som

farlig avfall. Avfallsplanen beskriver at man beregner 18,7 tonn avfall som skal leveres på

IRIS Salten. Dersom det skulle være awik fra avfallsplanen må dette dokumenteres i
sluttrapport.

Brannsikkerhet:
Norconsult har vtført en rapport som gir oversikt over branntekniske forutsetninger, krav og
ytelsesnivåer som stiller i forbindelse med ombygging og tilbygging på Laskestad skole.

Norconsult anbefaler spesifikt at garderobepä25m2legges til rømningsvei og at

undervisningsrom og garderober plasseres i samme branncelle. Bygningen plasseres i
brannklasse 1, byggets virksomhet plasseres i risikoklasse 3 og lærernes funksjoner faller inn
i risikoklasse 2.

Arbeidstilsynet:
Arbeidstilsynet gir med hjemmel i arbeidsmiljøloven samtykke til de oppdaterte planene på

vilkår beskrevet i brev datert 02.11.2015. Vilkårene går hovedsakelig ut på at

ventilasjonsplaner skal sendes til Arbeidstilsynet senest 1 måned etter bygning er tatt i bruk.
Planene må tilfredstille krav om klima og luftkvalitet på arbeidsplassen. Det må også

dokumenteres at teknisk rom har sikker adkomst og tilfredstillende størrelse.



Nabovarsling:
Søknaden er vedlagt underskrevet gjenpart av nabovarsel. Berørte naboer er varslet og det er

ingen merknader til tiltaket.

Bruksareal:
Areal på eksisterende bebyggelse er 1328m2,108m2 skal rives og areal på ny bebyggelse er
pâ171m2 BYA, 327m2 BRA. Dette gir ett nytt samlet arealpäl39lm2 BYA.

Ansvar:
Det vises til innlevert søknad og bestemmelser om ansvarsforhold i pbl. Kap. 23 .
Ansvar i byggesaker. Følgende foretak godkjennes for ansvarsrett:

1. Ansvarlig søker:
UNIKUS AS (organisasjonsnr 960 577 493, sentral godkjenning)

2. Prosjektering brannsikkerhet:
Norconsult AS (organisasjonsnr 962 392 687, sentral godkjenning)

3. Prosjektering arkitektur og tilpasning, mur, betongkonstruksjon og
tømrerarbeid, overordnet brannteknisk konsept:
LINIKUS AS (organisasjonsnr 960 577 493, sentral godkjenning)

4. Uførelse av mur, betongskonstruksjon og tømrearbeid. Utførelse av nødlys,
brannalarm og ledesystem.
Moldjord bygg og anlegg AS (organisasjonsnr 986 899 545 sentral godkjenning)

5. Prosjektering og utførelse av WS
Nordsalten WS AS (organisasjonsm 953 346176 sentral godkjenning)

6. Uavhengig kontroll av brannsikkerhet, bygningsfysikk og konstruksjonsikkerhet
Prosjektrådgiveren AS (organisasjonsnr 996 460 673 sentral godkjenning)

7. Prosjektering av nødlys og ledesystem
Haneseth Bodø AS (organisasjonsnr 9I2 326 098 sentral godkjenning)

Ferdigstillelse:
Det er ansvarlig søkers ansv¿Ìr å be om brukstillatelse / ferdigattest når tiltaket er ferdig.
Ingen deler av bygningen må tas i bruk før brukstillatelse foreligger.
Sammen med anmodning om ferdigattest må det vedlegges dokumentasjon for at alle arbeider
er utført i hht. søknaden og at tiltaket er kontrollert som foreskrevet. Jfr. pbl. $ 21-10 om
sluttkontroll og ferdigattest.

Gebyr:
Søknader etter pbl $ 20-1 er gebyrpliktige. Saksgebyr beregnes som følger og belastes

tiltakshaver:



$ 20-1 Tilbygs, ombygging kr 9.450,-
327 m¿ á kr. 19"- pr. m' kr 2.289,-Arealtilleeg

Ansv,arsrett pr. 7 stk ansvarsrett à kr. 540,- * kr 3.780,-
S-um kr. 15.519r
* ans\¿arsretten gjelder SøK" PRO, KPR" UTF, KUT for alle forhold

Med vennlig hilsen
Steigen kommune

Kristin Ulrikke Rønnestad
Byggesaksbehandler

Tordis Sofie Langseth
Leder plan- utvikling og drift



STEIGEN

Vår ref.
151734-2lTSLP

Arkivkode
G/BNR 95/1

Deres ref.

KOMMUIì{E

Dato
13.r1.2015

MELDING OM DELEGERT VEDTAK

Saken er behandlet som saksff PLA BYG 151734.

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:

Med bakgrunn i plan- og bygningslovens $S 20-1 med tilhørende forskrifter
godkjennes:

Lagerbygg på eiendom gnr. 95 bnr. 1, skal bygges jf. tegninger mottatt29.09.20l5.
Samlet bebygd areal (BYA) er200m2,BRA er estimert til 193m2.

Tiltaket plasseres i tiltaksklasse 1.

Tiltaket bygges på Øksnes på Lundøya (H1,0) som i kommuneplanen er defÎnert som
LNF 4. Tiltaket kan tillates da det kan beskrives som fritidsbebyggelse.

Vilkår:
. Ansvarsrett til forskjellige ansvarsområder tildeles som beskrevet i saksutredning

i et eget avsnitt om ansvarsforhold.
. Tiltaket tillates satt i gang etter dette vedtaket og etter at byggesaksgebyret med

kr. 6.030,- er innbetalt i hht. nota.
. Tiltaket skal bygges med hjemmel i TEK 10.

Tillatelsen har gyldighet i 3 år fra vedtaksdato. Dersom tillatelsen ikke er søkt fornyet innen
3års fristen, faller tillatelsen bort. Ønskes tiltaket endret i forhold til dette vedtak, må
endringene omsøkes særskilt som endring av tillatelse og endringene være godkjent før den
gjennomføres.
Denne tillatelsen er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser og kan påklages jf
forvaltningsloven $ 42.

Postadresse:

Rådhuset
8281 LEINESFJORD

Besøksadresse:

Leines{ord
LEINESFJORD

Telefon: 47 26 45 15

Telefaks: 757 78810



Søknaden:
Saken gjelder:
Søker:
Tiltakshaver:
Eiendom:
Planstatus:
Tegninger:

Lovanvendelse:

Søknad om å bygge nytt lagerbygg på Lundøya
Georg Øksnes, LLINOR AS
Georg Øksnes, LUNOR AS
Gnr 95 bnr 1

LNF 4
2 situasjonsplaner 1:1000, 4stk l:100 plan-, snitt, fasade og
perspektivtegninger datert 23 .05.1 5

Plan- og bygningsloven 2008 $20-1 (med flere) og tilhørende forskrifter
Veileder til saksbehandlingsforskriften
Gebynegulativ for Steigen kommune
TEK IO

Forvaltningsloven
Kommuneplanens arealdel vedtatt 27 .04.05

Plassering:
Tiltaket skal plasseres slik som situasjonsplaner 1:1000 illustrerer.

Vann og avløp
Det er ikke behov for vann og avløp.

Nabovarsling:
Det er ikke behov for nabovarsling

Bruksareal:
Det er beregnet et bebygd areal for lageret pâ200Ñ BYA og l%rt BRA.

Tekniske krav:
Bestemmelsene i TEK 10 som gjelder slike bygg, må følges.

Ansvar:
ProsjekterÍng og utførelse
Lunor AS, Sørhella 168, 1305 Haslum (org.nr. 980 906 752).

Ferdigstillelse:
Det er ansvarlig søkers ansvar å be om brukstillatelse / ferdigattest når tiltaket er ferdig.
Ingen deler av bygningen må tas i bruk før brukstillatelse foreligger.
Sammen med anmodning om ferdigattest må det vedlegges dokumentasjon for at alle arbeider

er :utført i hht. søknaden og kontrollert som foreskrevet.



Gebyr:
Søknader etter pbl $20-1 er gebyrplilAig. Saksgebyr beregnes som følgcr og belastes

tiltakshaver:

* ansv¿rsretten gjelder SØK, PRO, KPR, UTF, KUT for alle forhold

Med vennlig hilson
Steigenkommuûe

Kristin Ulrikke Rønnestad
Byggesaksbehandler

Kopi:
Matrikkelfører

Vedlegg:
innbetalingsgiro
Godkjerrte tegninger

Tordis Sofie Langseth
Leder plan- utvikling og drift

fast sebyr garasìe, uthus" naust kr 2.A25,,Saksbehandlingsgdbyr $20- I
kr. 3.667,-1,% t* âkr. 19,- pr, rnz
kr. 338,-1 stk ansvarsrett à kr. 338,- *Ansvarsrett pr. fagområde
kr. 6.030,-Sum



STEIGEN

Elin Isaksen
Sommemes

8283 Leinesfiord

Vår ref.
rs1787-3lGL

Arkivkode
G/BNR 2Ol2

Deres ref.

KOMMUNE

Dato
09.11.2015

MELDING OM DELEGERT VEDTAK

Saken er behandlet som saksnr PLA DEL 146115.

De underrettes herved om at det er fattetfølgende vedtak:
Det gis tillatelse til fradeling av tomt på ca 2,0 daa fra gnr. 20 bnr.1 i Steigen
kommune. Bygningsmassen på tomta må utformes og plasseres på en slik måte at det
ikke gir uheldig siluettvirkning for omgivelsene. Atkomstrett til tomta må stedfestes og
tinglyses.

Jfr. Plan-og bygningslovens $$ 26-1 og27-4.

Saksutredning:

Saken gjelder: Søknad om tillatelse til fradeling av boligtomt.

Formål: Boligformål

Søker: Elin Isaksen, 8283 Leinesfiord.

Eiendom: Gnr 20 bnr 7

Tomtestørrelse:Ca 2,0 daa

Erverver: Terje Audun Johansen, 8283 Leinesfiord

Planstatus: Området er avsatt til boligformål i Soneplan for Leinesfiord (1993)

Lovanvendelse:Plan-og bygningsloven $$ 26-1 og 27 -4

Gebynegulativ for Steigen kommune

Eiendommen
Eiendommen gm 20brtr2,7 ligger i Sommernes, ca 3 km fra Leinesfiord. Den har et

totalarealpäca920 daa.Driftapå gården er kjøtproduksjon. Dyrkajord og beite er pàca70
daa, og det produktive skogarealet er päca 400 daa.

Postadresse:

Rådhuset
828I LEINESFJORD

Besøksadresse:

Leinesfiord
LEINESFJORD

Telefon: 97 50 56 84

Telefaks: 75 77 8831



Tomta
Den omsøkte tomta er på ca 2,0 daa. Den består i hovedsak av krattbevokst berg og myt
Atkomst til tomta er fra vei i sør. Området som tomta ligger i, er avsatt til boligformål i
kommuneplanen for Steigen (B 13).
Lovgrunnlaget
Lovgrunnlaget for behandling av saken finnes i Pløn-og bygningsloven

Plan og bygningsloven av 2008

S 26-1. Opprettelse og endríng av eíendom

Opprettelse ov ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse av ny

festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 70 år, jf. lov om eigedomsregistrering, eller endring av
eksisterende eiendomsgrenser, må ikke gjøres på en slik måte at det oppstår forhold som strider mot denne

lov, forskrift eller plan. Opprettelse eller endring som nevnt i første punktum, må heller ikke gjøres slik ot det
dannes tomter som er uegnet til bebyggelse pâ grunn av sin størrelse, form eller plassering etter reglene ¡
denne lov.

Tilfgyd ved lov 8 mai 2009 nr.27

S 27-4. Atkomst

Før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse eller oppførÌng av bygning blir godkjent, skal
byggetomta enten være sikret lovlig otkomst til veg som er åpen for alminnelig ferdsel eller ved tinglyst
dokument eller på annen måte være sikret vegforbindelse som kommunen godtar som tilfredsstillende.
AvkjØrselfra offentlig veg må være godkjent av vedkommende vegmyndighet, jf. veglovo 59 40 til 43.

Dersom vegforbindelse etter kommunens skjønn ikke kan skaffes uten uforholdsmessig vanske eller utgift,
kan kommunen godta en annen ordning.

Tilfgyd ved lov 8 mai 2009 nr. 27.

Vurderinger:
I og med at tomta ligger i et område som ar avsatt til boligformål(Bl3) i kommuneplanen for
Steigen, har en ikke vurdert fradelingen opp mot jordlovens bestemmelser.

Tomta er pâ ca2,0 daa, og ligger på høydedraget i boligfeltets sørvestre del. Størstedelen av
tomta ligger i et lite drag mellom to bergnabber, og bolighuset er tenkt plassert her. Av
hensyn til eksisterende bolighus og eventuell videre utbyggig av boligfeltet er det viktig at

tomt og hus plasseres slik at en unngår siluettvirkning over landskapet omkring. Atkomst til
tomta vil bli fra veien i sør.

Konklusjon:
Fradeling som omsøkt kan tillates med bakgrunn i plan-og bygningsloven og
kommuneplanen.

Med vennlig hilsen
Steigen kommune

Gjermund Laxaa
Skogbrukssjef

Tordis Sofie Langseth
Leder PUD



STEIGEN

Magnar Hansen
Røtnes Søndre

8289 EngeIøya

Vår ref.
r51846-3lGL

Arkivkode
G/BNR 6217

Deres ref.

KOMMUNB

Dato
25.11.2015

MELDING OM DELEGERT VEDTAK

Saken er behandlet som saksnr PLA DEL l52ll5

De underrettes herved om at det er faltetfølgende vedtak:
Det gis tillatelse tit fradeling inntil 1500 m2 tomt til fritidsformåI fra gnr 62 bnr 7 i
Steigen kommune som omsøkt. Atkomstrett må stedfestes og tinglyses.

Jfr. Jordlovens $$ l,12 og Plan-og bygningslovens $$ 26-1,27-4.

Saksutredning:

Saken gjelder: Søknad om tillatelse til fradeling av tomt.

Formål: Fritidsformål

Søker: Magnar Hansen, Røtnes 8289 Engeløya

Eiendom: Grtr 628m7

Erverver: Jon-Kåre Normann, Hunstadveien 11 1A,8022 Bodø

Tomtestørrelse: Inntil 1500 m2

Planstatus: LNF-3, ( BEH 3 -Røtnes)

Lovanvendelse:Jordloven $$ I og72, Plan-og bygningsloven $$ 26-1,27-4

Gebyrregulativ for Steigen kommune

Eiendommen
Gnr. 62bnr.7 inngår i ei driftsenhet sammen med gnr. 62brr.2,3 og 8 og gnr. 64brc. 4.I
følge gårdskart har enheten i alt 83,9 da. fulldyrka jord, 10,3 da overflatedyrka jord og79,9
da. innmarksbeite. Totalareal er ca. 1.845 da. fordelt på mange teiger. Enheten har ca. 138,8

da. produktiv skog. Gården er i drift som selvstendig enhet, med kjøtþroduksjon. Tunet
ligger på gnr. 62bnr 2. Eiendommene ligger på Røtnes päEngeløyas østside

Postadresse:
Rådhuset
828I LEINESFJORD

Besøksadresse:

Leinesfiord
LEINESFJORD

Telefon:
Telefaks

97 50 56 84

7577 8831



Tomta
Det omsøkte arealet er på ca 1500 m2 og grenser opp mot gnr 62 bnr 20 i nordøst. Arealet
består av skogkledt berggrunn. Atkomst til tomta vil gå på eksisterende vei til 62120, og
videre inn til tomta i grensen mellom 62120 og 6217 . Området er definert som LNF 3- område

i kommuneplanens arealdel.

Lovgrunnlaget
Lovgrunnlaget for behandling av saken finnes i Jordloven og Plun-og bygningsloven

Jordloven av 1995,$ 1(formål) $12 (deling)
5 7.Føremål
Denne lovo har tîl føremål ä leggja tilhøva slik til rette at jordviddene i landet med skog og fjell og alt som

høyrer til (areølressursane), kan verte brukt på den måten som er mest gagnleg for samfunnet og dei som hor
yrket sitt i landbruket.
Areolressursone bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, variert bruksstruktur ut frå samfunnsutviklinga
i området og med hovudvekt på omsynet til busetjing, orbeid og driftsmessig gode lØysingar.

Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå framtidige
generasjonar sine behov. Forvaltinga av areolressursane skol vera miljøforsvarleg og mellom onna ta omsyn til
vern om jordsmonnet som produksjonsfaktor og ta vare på areal og kulturlandskop som grunnlag for liv, helse

og trivsel for menneske, dyr og planter
I72.Deling
Deling ov eigedom som er nytto eller kon nyttost til jordbruk eller skogbruk må godkjennost av departementet.
Det some gjeld forpøkting, tomtefeste og liknande leige eller bruksrett til del av eigedom når retten er st¡fta for
lengre tid enn 70 år eller ikkje kan seiast opp ov eigaren (utleigaren). Med eigedom meiner ein òg rettor som

ligg til eigedomen og portar i someige.
Skal dyrka jord tokost i bruk til andre formål enn jordbruksproduksjon, eller skal dyrkbar jord takast i bruk slik

at ho ikkje vert eigna tiljordbruksproduksjon i framtida, kon samtykke tildeling ikkje givast utan ot det er gitt
somtykke til omdisponering etter 5 9.

Ved avgjerd ov om samtykke til deling skal givost, skol det leggjast vekt på om delinga legg til rette for ein

tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår mellom onno omsynet til vern av
arealressursone, om delinga fører til ei driftsmessig god lØysing, og om delingo kon føre til drìfts- eller
miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan leggjast vekt på andre omsyn dersom dei fell inn under

formålet ijordlova.
Sjølv om det etter tredje ledd ikkje ligg til rette for å gi samtykke til deling, kan samtykke givast dersom deling
vil vareto omsynet til busetjinga i omrödet.
Samtykke til deling kon givost på slike vilkår som er nØdvendige av omsyn til deiføremãla som lova skalfremja.
Føresegnene gjeld uton omsyn til om ein eigedom hor fleire registernemningar når eigedomen eller ideell del av
han er på same eigarhond og etter departementet sitt skjønn må reknast som ei driftseining.
Somtykke til deling er ikkje nØdvendig når særskild reg¡strert del av eigedom vert seld på tvangssol. Det some
gjeld dersom det i somband med offentleg jordskifte er nødvendig å dela eigedom.

Dersom deling ikkje er rekvirert innan tre år etter at somtykke til deling er gitt, fell samtykket bort.
Departementet kan gi forskrift om høve tilfrödeling av mindre areal uton godkjenning i samband med
g re n sej u ste ri ng ette r motri kke I lova.

^Endrø 
med lov 14 juni 2013 nr. 46 (ikr. L juli 2073, etter res. 14 juni 2073 nr. 642). Vert endra med lov 27 juni

' 2073 nr. 700 (ikr. 1 jon 2076, etter res. 27 juni 2073 nr. 736).

Plan og bygningsloven av 2008

S 26-f . Opprettelse og endring av eiendom

Opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse av ny
festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 àr, jf. Iov om eigedomsregistrering, eller endring
av eks¡sterende eiendomsgrense,i mà ikke gjøres pà en slik màte at det oppstàr forhold som str¡der



mot denne lov, forskrift eller plan. Opprettelse eller endring som nevnt iførste punktum, mà heller i4ke
gjøres slik at det dannes tomter som er uegnet til bebyggelse pà grunn av sin størrelse, form eller
plassering etter reglene idenne lov.

Tilføyd ved lov I mai2009 nr.27.

S 27-4. Atkomst

Før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse eller oppføring av bygning blir godkjent,
skal byggetomta enten være sikret lovlig atkomst til veg som er åtpen for alminnelig ferdsel eller ved
tinglyst dokument eller pâ annen mâte være sikret vegforbindelse som kommunen godtar som
tilfredsstillende^ Avkjørselfra offentlig veg mà være godkjent av vedkommende vegmyndighet, jf.
veglova SS 40 til 43.

Dersom vegforbindelse etter kommunens skjønn ikke kan skaffes uten uforholdsmessþ vanske
eller utgift, kan kommunen godta en annen ordning.

Tilføyd ved lov I mai2009 nr. 27.

Vurderinger
Atkomsten til tomta er lagt inntil til dyrket mark, og kan aksepteres. Det omsøkte arealet
bestar av skogkledt berggrunn, og fradelingen vil ikke skape større problemer for utnyttelsen
av landbruksressursene på eiendommen. Deler av atkomstveien vil berøre 62120, og
atkomstretten til tomta må stedfestes og tinglyses. Området er definert som LNF 3-område i
kommuneplanens arealdel.
Ut fra dette kan den omsøkte fradelingen godkjennes i forhold til jordlovens og plan-og
bygningslovens bestemmelser.

Med vennlig hilsen
Steigen kommune

Gjermund Laxaa
Skogbrukssjef

Tordis Sofie Langseth
Leder PUD



STEIGEN

Kjell Kvalnes
Kvalnes

8288 Bogøy

Vår ref.
15/800-3/GL

Arkivkode
G/BNR 4Ol2

Deres ref.

KOMMUNE

Dato

25.11.2015

MELDING OM DELEGERT VEDTAK

Saken er behandlet som saksff PLA DEL I53lI5.

De underrettes herved om at det er fattetfølgende vedtak:
Det gis tillatelse til fradeling ca 600 m2 bebygd tilleggstomt fra gnr 40 bnr 2 i Steigen
kommune som omsøkt. Tomta skal tilføyes Gnr 40 Bnr 10.

Jfr. Jordlovens $$ 7,12 og Plan-og bygningslovens $$ 26-1,27-4.

Saksutredning:

Saken gjelder: Søknad om tillatelse til fradeling av tilleggstomt.

Formål: Fritidsformål

Søker: Kjell Kvalnes, 8288 Bogøy

Eiendom: Gnr 40 Bnr 2

Erverver: fuild Rasmussen og Eva Holmvåg, Svartlifotveien26,8073 Bodø

Eiere av Gnr 40 bnr 10.

Tomtestørrelse:Ca 600 m2

Planstatus: LNF-3, BEH 12

Lovanvendelse:Jordloven $$ I og12, Plan-og bygningsloven $$ 26-1,27-4

Gebynegulativ for Steigen kommune

Eiendommen
ligger ytterst i Skotsfiorden, og består av gff 40 bnr 1,2 og gnr 38 bnr l. Totaarealet er på ca
1560 daa. Av dette er I24 daa registrert som fulldyrka jord og ca 63 daa overflatedyrka og
beite. Det produktive skogarealet er pä ca I70 daa. Melkekvoten på gården er utleid, men
dyrkamarka drives ved rundballesalg.

Postadresse:
Rådhuset
8281 LEINESFJORD

Besøksadresse:

Leinesford
LEINESFJORD

Telefon: 97 50 56 84

Telefaks: '15 7'7 88 3l



Tilleggsarealet
Det omsøkte arealet er pä ca 600 m2 og omslutter en garasje som disponeres av erververne.
Arealet grenser opp mot 40110 i vest, og består av krattbevokst berg. Formålet med
fradelingen er ã fa garasjen sammenføyd med 40110. Området er definert som LNF 3-
område i kommuneplanens arealdel.

Lovgrunnlaget
Lovgrunnlaget for behandling av saken finnes i Jordloven og Pløn-og bygningsloven

Jordloven av 1995,$ 1(formål) $12 (deling)
Il.Føremål
Denne lovo har til føremål å leggja tilhgva slik til rette at jordviddene i landet med skog og fjeil og alt som
høyrer til (arealressursane), kan verte brukt på den måten som er mest gagnleg for somfunnet og dei som har
yrket sitt i londbruket.
Arealressursone bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, variert bruksstruktur ut frå samfunnsutviklinga
i området og med hovudvekt på omsynet til busetjing, orbeid og driftsmessig gode lqysingar.
Ein samfunnsgagnleg bruk inneber ot ein tek omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå framtidige
generasjonor sine behov. Forvaltinga av areolressursone skal vera miljøforsvarleg og mellom anno to omsyn til
vern om jordsmonnet som produksjonsfoktor og ta vore pð oreal og kulturlandskap som grunnlag for liv, helse
og trivsel for menneske, dyr og planter
I72.Deling
Deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk må godkjennost ov departementet.
Det same gjeld forpakting, tomrcfesrc og liknande leige eller bruksrett t¡l del av eigedom når retten er st¡ftd for
lengre tid enn 10 år eller ikkje kan seiast opp av eigaren (utleigaren). Med eigedom meiner ein òg rettar som
ligg til eigedomen og portor isomeíge.
Skol dyrka jord takast i bruk til andre formål enn jordbruksproduksjon, eller skal dyrkbor jord takast ¡ bruk sl¡k

at ho ikkje vert eigno tiljordbruksproduksjon ifromtido, køn somtykke til deling ikkje givast utan at det er gitt
samtykke tilomdisponering etter S 9.

Ved avgjerd ov om somtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om delinga legg til rette for ein
tenleg og variert bruksstruktur i londbruket. I vurderinga inngår mellom anno omsynet til vern øv
areolressursane, om delingo fører til ei driftsmessig god løysing, og om delinga kan føre tíl drifts- eller
miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan leggjast vekt på andre omsyn dersom dei fell inn under

formålet ijordlova.
SjØlv om det etter tredje ledd ikkje ligg til rette Íor å gi somtykke til delìng, kan samtykke givast dersom deling
vil voreta omsynet til busetjinga i området.
Samtykke til deling kon givost på slike vilkår som er nødvendige ov omsyn til deiføremåla som lova skalfremja.
Føresegnene gjeld utan omsyn til om ein eigedom har fleire registernemningar når eigedomen eller ideell del av
han er på same eigarhand og etter deportementet sitt skjønn må reknast som ei driftseining.
Samtykke til deling er ikkje nødvendig når særskild registrert del av eigedom vert seld på tvangssol. Det same
gjeld dersom det i sambond med offentleg jordskifte er nødvend¡g ö dela eigedom.
Dersom deling ikkje er rekvirert innon tre är etter at somtykke til deling er gitt, fell samtykket bort.
Departementet kan giforskrift om høve tilfrådeling ov mindre areal uton godkjenning i samband med
g re nsej u ste ri n g ette r mdtri kke I lova.

^Endra 
med lov 14 juni 2013 nr. 46 (ikr. 1 juli 2073, etter res. 14 juni 2013 nr. 642). Vert endra med lov 27 juni

" 2013 nr. 700 (ikr. 1 jan 2076, etter res. 27 juni 2073 nr. 736).

Plan og bygningsloven av 2008

S 26-1. Opprettelse og endring av eiendom

Opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse av ny
festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 àr, jf. Iov om eigedomsregistrering, eller endring
av eksisterende eiendomsgrensei mà ikke gjøres på en slik màte at det oppstårforhold som strider



mot denne lov, forskrift eller plan. Opprettelse eller endring som nevnt iførste punktum, mà heller ikke
gjøres slik at det dannes tomter som er uegnet til bebyggelse pâ grunn av sin størrelse, form eller
plassering etter reglene idenne lov.

Tilføyd ved lov I mai2009 nr. 27,

S 27-4. Atkomst

Før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse eller oppføring av bygning blir godkjent,
skal byggetomta enten være sikret lovlig atkomst til veg som er àpen for alminnelig ferdsel eller ved
tinglyst dokument eller pà annen màte være sikret vegforbindelse som kommunen godtar som
tilfredsstillende. Avkjørselfra offentlig veg mà være godkjent av vedkommende vegmyndighet, jf.
veglova SS 40 til 43.

Dersom vegforbindelse efter kommunens skjønn ikke kan skarTes uten uforholdsmessþ vanske
eller utgift, kan kommunen godta en annen ordning.

Tilføyd ved lov I mai2009 nr. 27.

Vurderinger
Den planlagte fradelingen medfører ikke konflikter i forhold til plan-og bygningslovens
bestemmelser. Området er definert som LNF 3-område i kommuneplanens arealdel. Den
planlagte fradelingen har en fornuftig arrondering, og vil ikke skape problemer for
landbruksdrift i området.

Konklusjon:
Fradeling som omsøkt kan godkjennes.

Med vennlig hilsen
Steigen kommune

Gjermund Laxaa
Skogbrukssjef

Tordis Sofie Langseth
Leder PUD



Sak 150/15

SøKNAD OM DISPENSASJON FOR BYGGING AV NAUST GNR. 95 BNR. 1

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Kristin Rønnestad
ts1733

Arkiv: GIBNR 95/l

Saksnr.:
1 50/l 5

Søker:
Tiltakshaver:
Eiendom:
Planstatus:
Lovanvendelse:
Andre forhold:

Utvalg
Plan- og ressursutvalget i Steigen

Møtedato
08.12.2015

Forslag til vedtak:

Det gis dispensasjon fra byggeforbudet i strandsonen og LNF1 i kommuneplanens arealdel for
oppføring av naust, samt fra bestemmelsene i kommuneplanen, for oppføring av naust pä32
tt? päeksisterende kaianlegg på Øksnes, jfr. Plan- og bygningsloven $ 19-2. Naustet kan ikke
innredes til ovematting.
Byggetillatelse gis i delegert vedtak dersom dispensasjon gis.

Saksutredning:
Det søkes om oppføring av naust pä32 m2 päen kai i Øksnes på Lundøya. I kommuneplanens
arealdel har det aktuelle området stafus som LNF1-område, det vil si landbruks-, natur og

friluftsområde hvor bygging ikke er tillatt. Det ble i2009 gitt dispensasjon for bygging av kai
i området og det er også restaurert en bygning registrert som naust/sjøbu som nå står på kaia
(kaia er bygget rundt den.). Det søkes nå om oppføring av et nytt naust på kaia på et sted der
det er dokumentert med bilder at det har stått naust tidligere.

Saksutredning:
Saken gjelder: Søknad om byggetillatelse for å bygge naust på kai på Øksnes,

Llndøya.
Lunor AS, Postboks 105, 1305 Haslum
Georg Øksnes, Sørhalla 16B,1344 Haslum.
Gnr.95 Bnr. 1.

LNF 1 (Landbruk, Natur og friluft- sone 1)

Plan- og Bygningsloven $ 19-2
Det søkes om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel (LNFl) og

byggeforbud i strandsonen $ 1-8.

Eiendommen:
Gnr.95 Bnr 1.

Vurdering:
Øksnes er veiløst og eneste adkomst er med båt. Det er ingen andre eiendommer i nærheten. I
forslag til ny kommuneplan er området med kai foreslått lagt ut til LNFR der spredt

fritidsbygging tillates. Det har ikke innkommet merknader på forslaget i høringsrunden. Når
kommuneplanen er vedtatt vil det ikke være nødvendig med dispensasjon for bygging av

naust på stedet.

Naustet er pä32 m' og det må derfor også behandles dispensasjon fra bestemmelsene i
kommuneplanen om maks størrelse pä25 m2 for naust tilknyttet fritidseiendom. Det er et
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nauslsjøbod frafør på kaia, men siden dette er eneste adkomst til Øksnes legges det til grunn
at lagringsbehov på kaia giør at dispensasjon fra størrelsesbegrensning kan gis. Det legges
også vekt på at dette er en gjenoppbygging ev gamrnelt bygningsmilj øutfra bilder,

Siden naustet skal bygges oppe på en eksisterende kai anser en at ingen offentlige
myndigheter eller andre parter er berørt av tiltaket. Søknaden er derfor ikke sendt på høring.
Ut fratidligere dispensasjon til kaibygging og forslag til ny kommuneplan, legges det til grunn
at hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt og at
fordelene er klarJ større enn ulempene. Jfr. PBL $ lg-Z.Detunderstrekes at bygningen ikke
kan innredes til overnatting.

-y'il t ..'

\,
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KOMMUNEPLANENS AREALDEL - BEHANDLING AV INNSIGELSE FRA
FYLKESMANNEN

Saksbehandler: GunnarSvalbjørg
Kommuneplanens arealdel-
Arkivsaksnr.: 121470

Arkiv: NA\rN

Saksnr.:
85/15

Utvalg
Plan- og ressursutvalget i Steigen

Møtedato
08.12.201s

Forslag til vedtak:

1. Plan og ressursutvalget anbefaler at Fylkesmannens innsigelse til område LSBNF3_4
på Sund tas til følge og ber administrasjonen gøre nødvendige endringer i planen før
den fremmes for endelig behandling

2. Plan- og ressursutvalget anbefaler at Fylkesmannens innsigelse til område Jensvika sør

BFT4 og VS4_2 ikke tas tilfølge og ber om at det innledes samtaler/ forhandlinger
med Fylkesmannen med sikte på at innsigelsen trekkes. Dette ut fra den argumentasjon
som framkommer i saksfremlegget.

Saksutredning:
Kommuneplanens arealdel har vært ute på høring og det kom inn ca.70 høringsinnspill.
Statlige myndigheter, Fylkeskommunen og nabokommuner har mulighet til å fremme
innsigelse til planen. En innsigelse medfører at planen ikke kan godkjennes av kommunestyret
slik den foreligger. Fylkesmannen i Nordland har fremmet to innsigelser til planen. Det legges

derfor opp til at disse innsigelsene avklares politisk nå slik at eventuelle
samtaler/forhandlinger med Fylkesmannen kan gjennomføres. Det legges opp til at
merknadsbehandling av de andre innspillene gjennomføres i første ordinære møtei2016.En
tar også sikte på å gjennomføre et informasjons- og diskusjonsmøte i Plan- og ressursutvalget
før det.

Bakgrunn:
Fylkesmannen har fremmet følgende to innsigelser:
LSBNF3_4 Sund. Fylkesmannen fremmer innsigelse mot den østlige delen av LNFR
området (brun farge på kartutsniu), åpnet for spredt bebyggelse, da det vil påvirke reindriftas
flyttlei negativt.
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å

*

Vurdering
Innsigelsen bør tas til følge og en mindre del av området tas ut av planen da dette er et lite
område som vurderes å ha liten betydning for boliger/h¡ter. Det finnes også andre alternativer
i nærheten.

BFT4 Jensvika sør samt småbåthavn VS4 2. Områder i Jensvika sør ved Leirvikbogen
som er lagt ut til fritids- og turistformål og småbåthavn. Innsigelsen er fremmet fordi dette

området er registrert som viktig nærturområde for befolkningen, og fordi alternative
lokaliteter ikke er tilfredsstillende utredet

Vurdering
Gjennom den store satsningen iBogøyanæringsområde /Storskjæret forventes det, og
planlegges for, en markant økning av boligbygging i Bogen. I en kystkoÍrmune som Steigen,

er det sentralt at det er god tilgang til småbåthavner for og i den eksisterende havna i Bogen er
det begrenset plass og den kan ikke oppfulle det behovet for båtplasser som er forventet i
framtida. Ny småbåthavn i nærheten av Bogen er derfor viktig for å kunne utvikle attraktive
boligtomter, og ä styrke den sentrumsfunksjonen Bogen sannsynligvis vil få i framtiden. Det
har vært gjennomført informasjonsmøte om kommuneplanens arealdel i Bogen og det
bemerkes at det ikke har kommet noen andre innspill som går i mot småbåthavn i Jensvika,

eller den andre utviklingen i Bogen som det legges opp til i planen. Det er også viktig å
understreke at det skal utarbeides reguleringsplan for tiltaket og i reguleringsplanen vil også

hensynet til allmenhetens tilgang og ferdsel i området vurderes og tas hensyn til, og det vil
reguleres inn lekeplasser m.m i tilknytning til boligområdet.

â
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Det legges også vekt på at det i planprogrammet for utarbeidelse av kommuneplanens arealdel
var spesielt lagt vekt på å avsette areal til nye småbåthavner i Steigen, både fordi dette er
viktig for fastboende og fritidsbeboer, og for å hindre en utvikling med mange små
flytebrygger i strandsonen. Dette ble kommunisert i oppstartsvarsel og i folkemøter og vi
oppfatter forslaget om småbåthavn i Jensvika som et resultat av dette. En slik strategi er etter
vårt syn også i tråd med nasjonal strandsonepolitikk.

Forholdet til friluft sliv/nærturområde
Oterneset er registrert som et svært viktig nærturområde i katleggingen av kommunens
friluftsområder. Selv om det nok var enda viktigere da det var skole og barnehage i Bogen, er
det et sentralt mål at Oterneset opprettholdes som nærturområde. Selv om det nå bygges
boliger og småbåthavn i Jensvika og Jensvikhågen er det ca.230 dekar igjen på oterneset som
ikke berøres. Her er det flere stier i dag, og en ser for seg at dette området kan tilrettelegges
ytterligere med kyststier, fiskeplasser, gapahuker etc.

Alternative plasseringer
Jensvika sør vurderes som det klart beste altemativ for ny småbåthavn i Bogen området. Det
har kommet innspill på og også ta inn Jensvika Nord som småbåthavn i planen. Denne vil
ligge i det samme registrerte friluftsområdet, men vil være vanskeligere å skjerme mot vær og
vind. I området Bogøyanæringsområde er det ikke lagt opp til å etablere småbåthavn da den
vil komme i konflikt med planlagt lakseslakteri med. En ser ikke andre alternativer som har
gode nok havneforhold og som er nært nok til være attraktiv for folk bosatt i Bogen.

Konklusjon
Ut fra argumentasjonen over anbefales det at innsigelsen fra Fylkesmannen ikke tas til følge
og at det innledes samtaler med Fylkesmannen med sikte på at innsigelsen frafalles.
Administrasjonen tar for øvrig sikte på å legge fram forslag om at formålsgrensene justeres i
dette området på neste møte.

Kommunestyrets rolle
En ser for seg at det er tilstrekkelig at Plan- og ressursutvalget behandler innsigelsene i denne
omgang. Kommunestyret vil få hele planen til behandling senere og vil da ha mulighet til å

overprøve Plan- og ressursutvalgets vedtak ved å gjøre endringer i planen og eventuelt
gj enoppta samtaler med Fylkesmannen.

Planens dokumenter
Alle dokumenter til planen kan sees på www.steigen.kommune.no/kommuneplanens-arealdel.
Det vil bli gitt opplæring i bruk av kartverktøy etc. på møtet, men ta gierne kontakt med
saksbehandler, også per telefon på kveldstid, ved spørsmål.
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SØKNAD OM STØTTE FRÄ, KOMMUNALT N,ÐRINGSFOND TIL ETABLERING
AV NÆ,RINGSHAGE

Saksbehandler: PerLøken
brygger
Arkivsaksnr.: 15/815

Arkiv: NA\rN Helnessund

Saksnr.:
7Ut5
86/1 5

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

Møtedato
10.1 1.2015
08.12.2015

Forslag til vedtak:
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/vedtak i Plan- og ressursutvalget i Steigen den 10.11.2015 sak 7lll5

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 møfe. 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 giøre en konkret vurdering av søknaden tilfredsstiller fastsatte krav til formåI,
dokumentasjon mv.>

Vedtak:
Utsettelsesforslag fra Knut Andersen enstemmig vedtatt.

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 är siden bygges det nå ei ny brygge som rommer kafe og ulike lokaler
i 1. etg. 12. etg innredes 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 etableriÍtg av næringshagen er beregnet til kr 1,72 mill kr. Dette er
tenkt finansiert med forsikringsoppgjør på kr 820.000 kr, lån på kr 700.000 og tilskudd/lån i
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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 3l % og Warp 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.

Vedlegg:
Notat fra søker
Retningslinj erlvedtekter Steigen kultur og næringsfond
Status fondet (mail fra økonomisjef)
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Viktige punkter i forretningsideen

Målsetting
Skape en nrringshaue tbr frie I'rker med stcclsuar.hengige arberdspktsser sotrr k¿n [¡u]ra nrecì ritflr'-rdng og et brtdete

grunnlag for arbeirlsplasser r Flelncssutrcl

Suksessfaktorer

Beliggenhct sentr'¡lt ved hurrigl:drkai¿ mec{ udsmessie kort ar.stand ¡il Boctø og flvplass for kcrnt¿kt nlccl rcsre:r av

lnntlet og verclen. S¿tnle tbrsl<jelhge n'ær.rnqer iìrr gensidig ideun-ekshrg og lcteariv rrrskapnurg.

Beskrivelse ov virksomheten

Ërrer br¿nnen r Hclncssund fol rc¡ it siden, l'rar eienre atberder rned planer tor gjenoppbr.g¡¡rng basert på hegrensede

n:idler fra forsiliringsoppgjoret. Mecl ìar.e Êr¡rsil<¡ingsbelop tbr dc gnmle bvggene. blc cler beslrrtrer å sztmlc op¡rgiør

for rc¡ aç bqAqeoe sorn brrnt, og s¿tse på ert byge sorn skulle gjensklpe serr..eringsvirksomheten, ll¡etl oss¿r skape noe

nt'tt ft¡r a samle arì:eidsplasser:

Eierskap/ jutidisk enhet
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Sted

F{el¡essund t Sretgeo Komnrune

Interiør
Skapc rrivscl {jeoncur-r romslig icllesa::eal og personli¡¡e liü¡torer hvor: clerr enl<elte ¡rrbeidsplass háde trar utsikr og

næ¡l.rer trl ør.trge ¿htiucecel i Ilel¡'¡essund

Ledelse
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Økonomistyring
llelnessuncl llrysger -\S benrrrer cr modcrne regnskapssl'stem, Porver()ificeGo i s¿matbelcl mecl ()korret -\S i

Steigen. Dcue gir: kzperde ove¡sikt over irur¡elirer oq kostn¿der srrm et ledclsesverktcrl, Fot ir *rrre økotrourtcn



HELNESSUND BRYGGER AS

8285 Leines

KOST N AD SOV E RSLAG oG B E R EG N I N G ER F oR tt Ko NT0R NÆ R I NG S H AG E N Ð

Det totale arealet i 2. etasje er brutto 24O m2, herav ventilasjon, garderobe/WC og kjøkken utgiØr 30 m2

Kontorene som blir avdelt utgjØr ikke mer enn 80 m2, mens fellesarealene for øvrig er på hele 130 m2.

Fellesarealene er forutsetningen for samarbeid og ideutvekslinger mellom leietakerne og vil bidra til
nyskapning og vekst.
Ut fra en byggekostnad på ca. kr. 10.500 pr mZ, er det beregnet en total kostnad på 2,5 mill. kroner.

Gjennom en felles oppbygging i forbindelse med arealer i 1. etasje, har vi fått ned byggekostanden for
kontorfellesskapet til kr. 2 000 000 (inkl. krav om heis til kostnad ca. kr. 250.000)'

Finansieringen av dette er tenkt som følger:
1, Lån i bank, kr. 950.000
2. EgenkapitalÆorsÍkringspenger, << 850.000

3. Omsøkt tilskudd fra Steigen Kommune ( 100.000

4. Omsøkt lån fra Steieen kommune. ( 100,000
Sum kr.2.000.000

Driftsbudsjett:
t. Utleie av I arbeidsplasser/kontorer kr. 15.600 pr rnnd

Kostnader;
2. Kapitalkostnader avdrag-renter a 11.000 pr. mnd
3. Lys og varme ( 4.000
4. Kommunale avgifter ( 1.000

5. Renholdskostnader ( 4.000

6. Forsikringer ( 1.000
Sum ør l¿r )1 OOO nr mnd

I utgangspunktet er kostnadene større enn inntektene, men ved utleie av 10 arbeidsplasser går det i balanse.

Pr dato er 8 arbeidsplasser leid ut og vi tror at denne muligheten vil bidra til flere etableringer i Helnessund.

Finansieringsbistand fra Steigen Kommune sitt næringsfond er viktig for prosjektet og víl gjøre finansieringen

komplett.

r,'illr l.,ll r¡iri:i'(-lr ¡: )zil,it (..¡ i :\,rll I i-l il) l,: ¡,rlrÌ.)



STEIGEI{
KOMMUNE

VEDTEKTER STEIGEN KULTUR & NÆRINGSFOND

Vedtatt av kommunestyret 02.03.05.

$ I Hjemmel og formål

Kultur - og næringsfondet for Steigen er basert på en samfinansiering mellom Steigen

kommune og Nordland folkeskommune som et resultat av Småsamfunnssatsingen.

Vedtektene for tildeling fastsettes av kommunestyret.

Plan- og ressursutvalget er fondsstyre, og foretar tildelinger.

Rådmannen foretar saksforberedelse.

Fondets midler skal nyttes til finansiering som kan ÍÌemme kultur- og næringsliv, og stimulere
til trivsel og bolyst, nyctableringer, bosetting og tilflytting ütil Steigen.

$ 2 Kapital

Fondets kapital fremkommer ved at kommunen bidrar rned et årlig beløp, og at

fulkeskommunen bidrar med tilsvarende beløp. For 2005 utgør dette kr. 600.000 totalt.

$ 3 Bruken av fondsmidlene

Det foretas offentlig kunngiøring to ganger per år. Søknader kan behandles kontinuerlig. \

Ansvarlig søker kan være registrete foretak eller organisasjoner. Prosjekter kan også skje i regi
av kommunen.

Tiltak som støttes børha en eller anncn form for målbarhet, eksempelvis i form av økt
aktivitet, sysselsetting eller "spill-over" til andre næringer eller kulturlivet.

Midlene bør i vesentlig grad nyttes der hvor annen finansierìng er vanskelig å oppnå.

Tildelinger fra fondet gis primært i fomi av lån med rente- og avdragsfrihet
Ti kan i enkelte tilfeller gis etter en nærrnere vurdering.

$ 4 Former og vilkår

ç 4.1 Tiltak

Tiltak som kan være rclevant for støtte er:

¡ Profilerings- oginformasjonsarbeid
r Tiltak for å fremme kulturlivet i kommunen, herunder konkrete kulturarrangementer
¡ Felles tiltak for å fremme næringer i området
r Rekrutteringstiltak
o Utredninger og undersøkelser
¡ lnfrastrukturtiltak
r Tìltak relateÍ til kultur som næring
¡ Mindre investeringer i utstyr i forbindelse med forannermte tiltak

I
I

Postadresse:
Rådhuset
828I LEINESFJORD

Besøksadresse:

Leinesfiord
LEINESFJORD

J'elefon:
Telefaks:

757 78844
757 78810
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Bedriftsrettede tiltak
Forprosjekter, rrarkedsundersøkelser og lignende
Kompetansehevende tiltak
Kommunale grunnlagsinvesteringer og tiltaksarbeid

lcan ikt- enyttes til ortlinærd¡ift avþeqeÊorgggg¡ry

$ 4.2 EØS-avtalen

Reglene om tilskudd omfattes av EØS-avtalen.

Utbetalt tilskudd kan kreves tilbakebetalt dssom tilskuddet blir funnet å være i strid med EØS-avtalens

regelverk.

$ 4.3 Gyldighet

Et tilsagn er gyldig i 12 måneder fra innvilgelsesdatoen. Denne fristen kan etts søknad forlenges.

Et tilsagnutbetales etter at godkjent prosjektregnskap er fremlagt, Det kan ettervurdering foretas

delutbetalinger før prosjektet er avsluttet. hte må ikke overstige 75 Yo av tilsaguet-

$ 4.4 KostnAdsramme

Et tilsagn innvilges med en god\ient kostnadsramme. Bli¡ kostnadene vesentlig redusert, endres

tilskuddets stønrelse tilsvarende, med mindre det er god\ient på forhånd.

$ 4.5 Viikår

Det kan knyttes særlige vilkårtil alletilsagn sominnvilges-

$ 5 Øvrig

. Disse vedtektene er fastsatt av kommunestyret í sak 003/05 den 02.03.05-
o Fondssty¡et har anledning til å delegere avgiørelsesmyndighet.

Fostadresse:
Rådhr¡set
828I LEINESFJORD

Besøksadresse:

f*inesSord
LEINESFJORD

Telefon:
Telefaks:

7s7 78804
757 78U0
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Fra:
Ïl:

Dato:
Emne:

Turid Markussen/Steigen
Per Løken/Steigen @Steigen

Torsdag 19. november 2015 08:55
Ad: Fonda

Hei

Med forbehold om at alt er bokført:

Næringsfon del 7 4.87 8,97
Tiltaksfond 600. 385,49

Ha en fin dag.
Med hilsen
Turid Markussen
Tlf. 934 03 052
Økonomileder

-----Per Løken/Stei gen skrev: -----
Til : Turid Markussen/Steigen@Steigen
Fra: Per Løken/Steigen
Dato: 19.11.2015 0B:52
Emne: Fonda

Hei
Hva er status på næring og tiltaksfonda?

Sendt av
Per Løken
ilf 757.78.849
mob:99.51.87.44

http://skadmnotes0l.ad,steigen.kommune.no/mail/ploken.nsfl(0/o24tnbox)/6D482585.., 27 .11.2015
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N,ItrRINGSPRISEN 2015

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Per Løken
tst844

Arkiv:076

Saksnr.:
871t5

Utvalg
Plan- og ressursutvalget i Steigen

Møtedato
08.12.2015

Forslag til vedtak:

Legges fram uten innstilling.

Saksutredning:
Det er annonsert og bedt om forslag på næringspris, kulturpris og frivillighetspris i en felles
annonse.

Det er kommet inn 3 forslag til Næringspris for 2015.
Det er ikke vanlig å sende ut innkomne forslag siden vi ønsker å holde dette hemmelig fram til
utdeling. De søm ønsker kan komme på næringskontoret og fä innsyn. Saken blir lagt fram på
møte den 8. des.

Plan- og ressursutvalget bestemmer hvem som skal få prisen som blir delt ut av ordfører på
siste kommunestyremøte før jul. (17 desember)

Vedlegg:
Retningslinjer for tildeling og oversikt over hvem som har fått prisen.
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Steigen kommunes næringsPris

$ s.1.
Næringsprisen

Steigen kommunes næringspris er innstiftet av Steigen kommunestyre i møte den22. mars

199i. Næringsprisen skal bestå av en kunstnerisk gienstand, utført av lokal

kurnstner/kunsthåndverker og/eller et prisbeløp samt diplom. Prisbeløpet settes til 5000 kr.

$ s.2.
Formål

Steigen kommunes næringspris har til formål å stimulere til videreutvikling og nyskapning

innen næringslivet i kommunen.

$ s.3.
Prisvinner

Steigen kommunes næringspris kan tildeles bedrifter, organisasjoner, institusjoner eller

enkeltpersoner fra arbeidsgiver, såvel som fra arbeidstakersiden, som har gjort en innsats

for næringslivet i kommunen.

$ s.4.
Tildeling

Det kan utdeles en Steigen kommunes næringspris pr. år, under forutsetning av at juryen

finner fram til aktuelle kandidater. Prisen deles ut i kommunestyret, ved ordføreren, i siste

kommunest yremøte før jul.

$ s.s.
Jury

Plan- og ressursutvalget og leder for næringskontoret er jyry for Steigen kommunes

næringspris.

$ s.6.
Forslag

Alle innbyggere i Steigen kommune kan etter kunngjøring i lokalpressen foreslå kandidater

til Steigen Lo-muo"s næringspris Forslagene må være skriftlige og godt begrunnet, og

skal være juryen i hende innen utgangen av september måned'

sirlc l2
Utbyggingsavdetingen - næringskontoret

STEICEN KOMMUNE



OVERSIKT OVER TIDLIGERE TILDELINGER AV STEIGEN KOMMLINES
NÆRTNGSPRIS.

2014
20t3
2012

2011
20ta
2009
2008
2007
2006
200s
2004
2003
2002
2001
2000

1999
1998
t997
1996
1995
1994
1993
1992
t99l

Nyma. Familiene Nystad/Markussen, 8283 Leinesfiord
Steigen Oljeservice A/S, 8285 Leines
Älstadøya'frelast A/S- Byggern Steigen v Hege og Ole jacob Ålstad, 8289

Engeløya
Gårdbruker Marita Olsen, 8283 Leinesfiord
Nord-Salten VVS v/ Ståle Petersen, 8289 Engeløya
Vestfiord Brønnbåtservice A/S, 8285 Leines
Nordnorsk Veisikring A/S 8283 Leinesfiord
Entreprenør Kevin Gregersen, 8283 Leinesfiord
Mali blomster v/Mary Danielsen, 8289 Engeløya
Rita Gadomski, 8288 Bogøy, malerforretning m.m.
Ingunn Øvsthus, 8283 Leinesfiord, gartneri
Br Aasjord, 8285 Leines, kjøp, foredling av fisk
Nordfold Snekkeri, 8286 Nordfold
Amt og Egil Nilsen, 8285 Leines, fiskere
Steigen Røde Kors Hjelpekorps Ambulanse A/S v/daglig leder Håvard Olsen
8286 Nordfold
Valle Gartneri v/Olga og Terje Aarekol, 8286 Nordfold
Jan Sigurd Nilsen, 8285 Leines, etablerer Notbøteriet
Kvinneuniversitetet Nord, 8286 Nordfold
N. Svendsen v/Evelyn og Jon Svendsen, 8289 Engeløya, dagligvarcr
Follalaks Holding v/Martin og Tarald Sivertsen, 8286 Nordfold
Berits Blomster v/Berit Strøm, 8285 Leines
Ingen utdeling
Ninas Dagligvarer v/Ì.{ina Ingolfsen, 8283 Leinesfiord
Solbjørg Bakken og Johnny Hansen 8289 Engeløya, gårdsbruk-
melkeproduksjon


