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Til: Kystverket 

Fra: Jill Hammari Sveen 

Dato 2016-01-28 

Merknadsbehandling 

Reguleringsplan for Grøtøyleden ble sendt ut på høring 2.12.2015 med høringsfrist 18.01.16. 

Det er mottatt 9 innspill. Disse ligger vedlagt i sin helhet. I tabellen nedenfor er alle merknadene 

oppsummert og vist hvordan de er behandlet. 

Hvem Merknad Behandlet i plan 

Nord-Salten Kraft 
AS, 4.12.15 

«Vi har et fjordspenn som går fra Morøyhågen, over til 
Manshausen (se vedlegg). Spennet er avmerket i kartene 
som er brukt i reguleringsplanen. Men tror ikke det vil være 
til hinder for muddringen.» 

Ingen behov for endring av 
plan. 
 
 

NVE, 10.12.15 Positivt at område hvor høyspentkabler krysser 
planområdet er avsatt som Hensynssone 
høyspenningsanlegg (H370). 

Faren for kvikkleireskred skal være tilstrekkelig utredet før 
reguleringsplanen vedtas. Det foreligger geoteknisk 
vurdering, jfr. rapport fra Multiconsult 2015, som beskriver 
at tiltakene lar seg gjennomføre. Ut fra dette mener NVE at 
faren for kvikkleireskred er tilstrekkelig ivaretatt og har ikke 
ytterligere merknader til planen 

Ingen behov for endring av 
plan 
 
Ingen behov for endring av 
plan 
 

Kystverket, 11.12.15 Ingen merknader til planen. 
Kystverket Nordland vil behandle tiltaket etter havne- og 
farvannsloven § 27, når reguleringsforslaget er vedtatt av 
Steigen kommune og søknad foreligger. 

Ingen behov for endring av 
plan 
 

Statens vegvesen, 
11.12.15 

Ingen merknader til planen. Ingen behov for endring av 
plan 

Fylkesmannen i 
Nordland, 14.01.16 

Fylkesmannen har ingen egne merknader til saken, men 
viser til merknad fra NVE. 

Ingen behov for endring av 
plan 
 

Fiskeridirektoratet 
region Nord, 
18.01.16 

Ingen merknader til planen og er positiv til utbedring av 
Grøtøylede 

Ingen endring påkrevd 

Børge Ousland, e-
post 10.12.15 

Ønsker å få benytte overskuddsmasser til å fylle i ett ca 
1000 kubikk meter stort «hull» ved egen kai. 

Vurderes i byggeplan og tas 
ikke inn i reguleringsplan. 

Kartverket Kontroll av plankart. Leveransen er godkjent, men 
Planident, Plannavn og Planstatus må rettes i tillegg til 
oppdatering av PDF. 

Plankart rettet opp i forhold 
til innspill. 

Sametinget, 20.01.16 Det er ikke fare for at tiltaket kommer i konflikt med 
automatiske fredete samiske kulturminner.  
Skulle det inder arbeid i marke oppdages gjenstander eller 
andre spor av eldre aktivitet i området, må arbeidet 
stanses og melding sendes Sametinget omgående. Dette 
pålegget må formidles videre til de som skal utføre 
arbeidet i marken. 

Ingen endring i plan 
påkrevd. 
 
 
Bestemmelse § 3.2 ivaretar 
ønsket fra Sametinget. 
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01 2016-01-28 Merknadsbehandling innspill - flere innspill 
mottatt 

Jill Hammari 
Sveen 

Aslaug Bjørke Jill Hammari 
Sveen 

00 2016-01-25 Merknadsbehandling innspill Jill Hammari 
Sveen 

Aslaug Bjørke Jill Hammari 
Sveen 

Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent 

 

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører 
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