
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: 09.02.2016 Tid: Kl 09:00 – 14:00 

 

 

Til stede på møtet 

 

Medlemmer: Knut Andersen, Odd Rikard Bredal, Michelle Hansen, Arve Isaksen, 

Liv Rigmor Eidissen og Magne Vik 

Forfall: Kari Danielsen 

Varamedlemmer: Morten Mehus 

Fra adm. (evt. andre): Tordis Sofie Langseth og Gunnar Svalbjørg 

  

Innkalling: Godkjent 

Merknader: Knut Andersen ble erklært inhabil i behandling av akvakultur-innspill i 

kommuneplanens arealdel sak 5/16. Knut Andersen erklært inhabil i 

behandling av sak 6/16.  

Merknad fra Arve Isaksen angående brev sendt til kommunen fra 

Cermaq v/Truls Hansen. Brevet var stilet til kommunestyret og plan- og 

ressurs, men det var kun sendt på epost til medlemmer av 

kommunestyret.                                                                                  

 

Underskrifter:   Morten Mehus og Arve Isaksen 

 

 

 

Utvalget ble enige om et arbeidsmøte angående Næringsfond og struktur den 15 mars. 

Utvalget mener Rådmannen bør delta. 

 

  

 

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

bestemt på møtet. 

 

   Morten Mehus (sign)  Arve Isaksen (sign) 

 

 

Rett utskrift,  

Leinesfjord, 11.02.16 

 

 

Tina Sennesvik 

Servicekonsulent 
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SAKSLISTE 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

3/16 16/102   

 DELEGERTE VEDTAK I PERIODEN 01.12.15 - 01.02.16  

 

4/16 16/91   

 NÆRINGSFOND OG STRUKTUR  

 

5/16 12/470   

 REVIDERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL STEIGEN - 2. 

GANGS BEHANDLING AV PLANFORSLAG  

 

6/16 15/870   

 UTVIDELSE AV AKVAKULTURLOKALITET BERGSØY - CERMAQ 

AS  

 

7/16 15/930   

 BEHANDLING AV  DETALJREGULERINGSPLAN FOR 

FARLEDSTILTAK I GRØTØYLEIA  

 

8/16 15/907   

 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLANEN FOR 

RØSSØYA HYTTEFELT  

 

9/16 15/329   

 BRUKSENDRING FRA FORRETNING TIL BOLIG GNR 47 BNR 105  
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3/16  

DELEGERTE VEDTAK I PERIODEN 01.12.15 - 01.02.16  

 

 

Innstilling: 

Meldingene tas til etterretning. 

 

 

Vedtak: 

Enstemmig som innstiling. 

 

 

  

4/16  

NÆRINGSFOND OG STRUKTUR  

 

 

Innstilling: 

Plan og ressursutvalget tilrår at kommunestyret gjør vedtak om følgende: 

1. Øke kapitalinnskuddet i Steigen Investeringsselskap AS med 7 millioner slik 

totalkapitalen utgjør 8 millioner (innskudd på 1 million vedtatt av kommunestyret i 

desember). 

2. Nytt kapitalinnskudd i tiltaksfondet på 1 million. 

3. Styret i Steigen investeringsselskap AS delegeres beslutningsmyndighet for enkelt 

investeringer opp til 500 000 kr. 

4. Tildelingskriterier for Kultur og næringsfond, tiltaksfondet samt for Steigen 

Investeringsselskap AS som beskrevet i forslaget. 

5. Godtgjørelse til styret  

a. Styrets leder godtgjøres med årlig 25 000 kr 

b. Styremedlemmer godtgjøres med årlig 12 500 kr (50 % av styreleder) 

6. Vedtar styreinstrukser for selskapene som foreslått 

 

 

Behandling: 
Forslag fra Odd Rikard Bredal: «Steigen SV foreslår å utsette sak 4/16- Næringsfond og 

struktur. Vi ber om et arbeidsmøte i samarbeid med administrasjonen med sikte på en 

helhetlig behandling av kommunens næringsarbeid.» 

 

 

Vedtak: 

Ved alternativ votering mellom adm. forslag og forslag fra Odd Rikard Bredal, ble Odd 

Rikard Bredals forslag enstemmig vedtatt.  

Saken Utsettes.  
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5/16  

REVIDERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL STEIGEN - 2. GANGS 

BEHANDLING AV PLANFORSLAG  

 

 

Innstilling: 

 

Endret forslag til kommuneplanens arealdel for Steigen kommune 2016 - 2028 sendes på ny 

begrenset høring og legges ut til offentlig ettersyn, jf. pbl. § 11-14. Det høres kun på de 

endringer som er gjort i planen og da primært på forslag til endret arealbruk og bestemmelser. 

Det åpnes ikke for nye forslag om endret arealbruk i denne høringen. 

 

Behandling: 
Habilitet: 

Knut Andersen tok opp sin habilitet i saker knyttet til akvakultur. Begrunnelse: Hans 

konsulentfirma utarbeider søknad for Cermaq om nye lokaliteter. Han har også i tidligere 

ansettelsesforhold utarbeidet innspill fra Nord-Norsk Stamfisk til planen. Knut Andersen ble 

enstemmig erklært inhabil , og fratrådte  ved behandling av akvakultur-saker i planen. 

Konkret gjaldt dette forslag knyttet til A14 med alternativ i Straumfjord. 

 

Administrasjonen la fram tillegg til innstillinga: En alternativ trase til adkomst til Herøya 

legges over Helnes-jordene, jfr. kart. 

 

Angående avgrensing av areal til Helnessund Skjærgårdspark (BFR/BFT1_1) 

Forslag fra Odd Rikard Bredal:» Steigen SV ønsker en begrensing av området i Helnessund i 

forhold til administrasjonens forslag i henhold til kart (vedlagt). Dette begrunnes med 

planens bestemmelse om byggeforbud på ubebygde øyer og områdets verdi for friluftsliv og 

rekreasjon. Området som justeres blir omgjort til LNFR.» 

Forslag fra Arve Isaksen: «Utvidelse av Helnessund Skjærgårdspark etter framlagt kart av 

24.06-08, innringet med grønt». 

Det ble stemt over disse to forslagene samt administrasjonens innstilling: 

Administrasjonens innstilling fikk 2 stemmer, 5 imot. 

Forslag fra Odd Rikard Bredal fikk 2 stemmer, 5 imot. 

Forslag fra Arve Isaksen fikk 5 stemmer, 2 imot. 

 

Øvrige forslag: 

Forslag fra Arve Isaksen:  Tillatelse til hyttebygging i Auvika på nedsiden av veien. Settes til 

samme planstatus som Helnessund Skjærgårdspark.» Forslaget fikk 2 stemmer, 5 imot. 

 

Forslag fra Arve Isaksen (gjelder Helnessund): Område for boligbygging i Nesset tas med. 

Viser til kart av 13.01.15. Tomteområde med gul farge. Byggegrense settes til sjø.» forslaget 

fikk 5 stemmer, 2 imot. 
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Angående akvakultur i Straumfjord 

Forslag fra Odd Rikard Bredal:» Steigen SV foreslår å ta ut oppdrettslokaliteten i 

Straumfjord. Dette  begrunnes med områdets nasjonale verdi som viktig natur- og 

friluftsområde. 

Forslag fra Magne Vik:» Et akvakultur-område tilsvarende A14 legges inn også på østsida av 

Straumfjorden. Dette vil eventuelt være et alternativ til A14. 

Knut Andersen deltok ikke i drøfting/avstemming. 

Forslag fra Odd Rikard Bredal fikk 2 stemmer, 4 imot. 

Forslag fra Magne Vik ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak: 

Enstemmig vedtatt med de endringer som ble vedtatt i møtet. 

 

  

6/16  

UTVIDELSE AV AKVAKULTURLOKALITET BERGSØY - CERMAQ AS  

 

 

Innstilling: 

 

1. I henhold til Plan og bygningslovens § 19.1 gis det dispensasjon fra kommuneplanens 

arealdel for de fortøyninger som strekker seg utenfor området AFF 5 i henhold til 

søknad fra Cermaq AS om utvidelse av produksjonen ved lokalitet Bergsøy i 

Bogøysundet.  Det vises til saksutredning for begrunnelse. 

 

2. Uttalelse til behandling etter Akvakulturloven: Steigen kommune anbefaler at Cermaq 

AS får tillatelse til å endre lokaliteten Bergsøy slik at MTB kan økes fra 1560 tonn 

MTB til 3120 tonn MTB i henhold til søknad, hvis dette vurderes som forsvarlig etter 

forurensningsloven. 

 

Behandling: 
Knut Andersen ble erklært inhabil. Fratrådte. 

  

Forslag fra Odd Rikard Bredal, endring i punkt 2: «Uttalelsen til behandling etter 

akvakulturloven: Steigen kommune anbefaler ikke at Cermaq Norway AS tillatelse til å endre 

lokaliteten Bergsøy slik at MTB kan økes fra 1560 tonn MTB til 3120 tonn MTB. Det er ikke 

ønskelig å øke produksjonen for å unngå større problemer med lakselus og problemer med økt 

tilførsel av organisk materiale og eventuell sjukdom.»  

 

 

Vedtak: 

Ved alternativ votering mellom adm forslag og forslag fra Odd Rikard Bredal, ble adm forslag 

vedtatt med 5 mot 1 stemmer. 
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7/16  

BEHANDLING AV  DETALJREGULERINGSPLAN FOR FARLEDSTILTAK I 

GRØTØYLEIA  

 

 

Innstilling: 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Steigen kommunestyre 

detaljreguleringsplan for farledstiltak i Grøtøyleia med planbeskrivelse og planbestemmelser 

sist endret 30.11.2015 og plankart sist endret 29.01.2016. 

 

 

Vedtak: 

Enstemmig som innstilling. 

 

  

 

 

8/16  

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLANEN FOR RØSSØYA 

HYTTEFELT  

 

 

Innstilling: 

Steigen kommune gir dispensasjon fra reguleringsplanen for Røssøya hyttefelt jf § 19-1 og 

§19-2. Dispensasjon begrunnes med at hensynene bak den bestemmelsen det dispenseres fra 

ikke blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon vurderes som større enn 

ulempene for naturen på Røssøya.  

 

Behandling: 
Tillegg til innstilling: Denne avkjørselen erstatter avkjørselen som i reguleringsplanen er 

planlagt direkte inn på tomta. 

 

 

 

Vedtak: 

Enstemmig som innstilling med tillegg. 
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9/16  

BRUKSENDRING FRA FORRETNING TIL BOLIG GNR 47 BNR 105  

 

 

Innstilling: 

Steigen kommune kan ikke gi dispensasjon fra bestemmelsene i kommunedelplanen for 

Bogen for å tillate at 1. etasje på gjenoppført bygning på gnr 47 bnr 105 omdisponeres fra 

næring til boligformål. 

Avslaget begrunnes med at området i gjeldende plan er regulert til forretningsvirksomhet. 

 

Vedtaket er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan påklages.  Jfr. egen orientering om 

klageadgang. 

 
 

 

Vedtak: 

Enstemmig som innstilling. 

 

 

 

 

 

 

 

Møtet hevet.  


