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MØTEINNKALLING 
 

 

Utvalg: Steigen formannskap 

Møtested: Rådhuset, Leinesfjord 

Møtedato: 31.05.2017 Tid: kL. 08:30 

 

 

Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 75 77 88 00 

eller postmottak@steigen.kommune.no. 

 

 

Vararepresentanter som evt. skal møte vil få nærmere innkalling over telefon. 

 

Representantene ordner med skyss på billigste måte. 

 

Kl. 08:30 – Generalforsamling Steigen vekst. 

Kl. 11:30 – Økonomi/budsjettdrøftinger. 
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NY BEHANDLING I FORMANNSKAPET AV TROND LOHNES KLAGE AV 7. 

NOVEMBER 2016 

 

 

Saksbehandler:  Tordis Sofie Langseth Arkiv: U63   

Arkivsaksnr.: 16/626   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

38/17 Steigen formannskap 31.05.2017 

 

Forslag til vedtak: 

 

Trond Lohne anses ikke å ha rettslig klageinteresse i sak 42/16 og 43/16, jfr. klage datert 

07.11.16. Klagen avvises derfor. Dette begrunnes med at han ikke har påberopt seg direkte 

eller konkrete påregnelige ulemper som følge av vedtakene, og at eventuelle slike ulemper 

ikke vurderes å ha tilstrekkelig tyngde og omfang til at han som nabo har rettslig interesse av 

å få overprøvd de aktuelle vedtakene. 

 

 

 

Steigen formannskap behandlet i møte 1. februar 2017 klage fra Trond Lohne på vedtak 42 og 

43/16. Formannskapet avviste klagen med begrunnelse at klager har oversittet klagefristen. 

Fylkesmannen har i brev av 18.04.2017 opphevet kommunes vedtak av 1. februar 2017, 

begrunnet med at vedtaket er kjent ugyldig på grunn av saksbehandlingsfeil. Fylkesmannen 

ber kommunen ta saka opp til ny behandling der det må vurderes om «klager» i dette tilfellet 

har rettslig klageinteresse og dermed partsrettigheter.  

 

 

Saksutredning: 

«Klageren» skriver i klagen «Jeg er innehaver av Storgården på Grøtøy på gnr. 31 bnr. 2 og 

som direkte nabo både til bnr. 8 og bnr. 9 aner jeg å ha rettslig klageinteresse etter 

forvaltningslovens § 28». Utover dette utsagnet angir han ingen koblingspunkter mellom hans 

interesser på sin eiendom kontra de rettigheter naboen gis gjennom de påklagede vedtakene 

om serverings- og skjenkebevilling. Klagen peker i det videre kun på formelle forhold som 

«klageren» mener kommunen opplagt burde kjenne til og ta hensyn til i sin saksbehandling.  

Fylkesmannen skriver: «For å kunne si at det foreligger rettslig klageinteresse i en sak, 

kreves det at klageren har en viss interesse i å få overprøvd det aktuelle vedtaket. Dessuten 

må klageren ha en viss tilknytning til saken.» 

 

 

 

 

Rådmannens vurdering: 

Klageren mener opplagt å ha interesse av å få overprøvd de to aktuelle vedtakene. Hva som er 

motivasjonen for denne interessen, synes uklart. Utifra en rekke henvendelser, synes klageren 

først og fremst å ha en interesse av å føre kontroll med at kommunen behandler saker på 

øvrige eiendommer på Grøtøya og Naustholmen i tråd med det klageren oppfatter er korrekt 

tolking av aktuelt regelverk. Dette underbygges av at det i klagen ikke pekes på noen konkrete 

ulemper for klageren eller bruken/verdien av hans eiendom som følge av de vedtakene som er 

fattet. En slik kontrollfunksjon kan enhver eier av eiendom eller innbygger i lokalsamfunnet 
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påta seg, uten at det dermed gir vedkommende rettslig klageinteresse. Utover sin status som 

nabo, kjenner ikke kommunen til at klageren har noen tilknytning til saken.  

Utifra tilgjengelig juridisk litteratur (Woxholt, Forvaltningsloven med kommentarer), legges 

det til grunn at en nabo kan anses klageberettiget derom han påberoper seg at vedtaket vil gi 

direkte og konkret påregnelige ulemper av en viss tyngde og et visst omfang. Ingen konkrete 

ulemper er påpekt av klager. Slike kunne for eksempel tenkes å være støy, økt ferdsel eller 

forstyrrelse av nattero. Dersom man skulle vurdere slike følger, må tyngde/omfang vurderes 

utifra at kapasiteten på naboens eiendom ikke blir utvidet. Antall overnattingsplasser 

beholdes. Klageren legger stor vekt på at bygningsstatus hos naboen er bolighus. Dersom en 

skal vurdere hvilken aktivitet som må kunne påregnes i nærmiljøet til klageren, må en 

imidlertid også legge til grunn at planstatus for området er byggeområde kombinert formål 

fritidsbebyggelse og fritids- og turistformål. 

 

Konklusjon: 

Klageren har ikke påpekt noen direkte eller konkret påregnelige ulemper for han som nabo 

ved det vedtaket som er fattet. Eventuelle ulemper vurderes ikke å være av en slik tyngde eller 

ha et slikt omfang at det tilser at vedkommende anses å ha rettslig klageinteresse. På denne 

bakgrunn avvises klagen av 7. november 2016. 

 

 

Vedlegg:  

Klage av 7.11.16 

FSK møtebok av 01.02.17 

Fylkesmannens brev av 18.04.17. 
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ENGELØYA SOM UTVALGT KULTURLANDSKAP I JORDBRUKET 

 

 

Saksbehandler:  Berit Staurbakk Arkiv: V08   

Arkivsaksnr.: 17/560   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

39/17 Steigen formannskap 31.05.2017 

 

Forslag til vedtak: 

 

Steigen kommune stiller seg positiv, og godtar tilbudet om Engeløya som utvalgt 

kulturlandskap i jordbruket. Men påpeker viktigheten av at det ved en evt. kommunal 

overtakelse av forvaltningen fra 2020 overføres midler som kan dekke kostnader knyttet til 

den administrative oppfølgingen.  

 

 

Saksutredning: 

 

Sentrale myndigheter åpner nå for at Engeløya kan få status som utvalgt kulturlandskap i 

Jordbruket. I dag er det 22 områder i landet som har denne statusen. To av disse ligger i 

Nordland. Dette er Engan-Ørnes og Kjevik i Sørfold, og Blomsøy-Hestøy og Skålvær i 

Alstadhaug.  I 2017 skal antallet utvalgte kulturlandskap økes med 10 nye områder, og i 

perioden fram mot 2020 skal ordningen utvides med ytterligere ca. 10 områder.  

Den 20. januar 2017 ba Landbruksdirektoratet Fylkesmannen om å nominere 2-3 nye områder 

i fylket. Etter samråd med kulturminneforvaltningen i Nordland fylkeskommune og 

Sametinget ble Engeløya nominert som ett av tre nye områder i Nordland. Den 17.mars åpnet 

Landbruks- og Matdepartementet og Klima og Miljødepartementet for at Engeløya som ett av 

10 nye områder kan få UKL status i 2017. Dette skjedde etter forslag fra 

landbruksdirektoratet, Riksantikvaren og Miljødirektoratet.  

At Engeløya ble valgt ut kommer av at øya er rik på biologiske verdier, kulturminner og andre 

landskapskvaliteter. Samtidig har Engeløya et aktivt landbruk som gjennom mange år har 

skapt og ivaretatt disse verdiene.  

Formålet med satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er å sikre langsiktig forvaltning 

av et utvalg av landskapsområder med svært store biologiske og kulturhistoriske verdier, som 

er formet av langvarig og kontinuerlig bruk. Områdene skal også gi kunnskap og opplevelser, 

og være en ressurs for framtida.  

Utvalgt kulturlandskap er ikke en vernestatus som innskrenker grunneiernes og andres 

rettigheter eller bruk. Ordningen er basert på frivillighet og forvaltes av Fylkesmannen i nært 

samarbeid med kommunen, grunneierne og lokalsamfunnet.  

Det vil følge med årlige statlige midler som kan brukes til tilskudd til restaurering og skjøtsel 

av arealer, samt istandsetting og vedlikehold av bygninger og andre kulturminner. Midler kan 



  Sak 39/17 
 

 Side 5 av 9   

 

også brukes til nødvendig planlegging av tiltak, tilrettelegging for ferdsel, formidling og andre 

tiltak som fremmer formålet med ordningen.  

Det er ventet at de nye områdene vil kunne disponere ca. kr 400.000,- i 2017, og for enkelte 

ca. det dobbelte i åra framover.  Midlene skal brukes i samsvar med forskrift for Utvalgte 

kulturlandskap og verdensarvområder, og planer og prioriteringer som utvikles i samråd med 

de enkelte områdene.  

Avgrensing av området: 

Hele Engeløya med tilhørende øyer i Løvøyvær, Valsvær og Brunvær.  

Forvaltningsplan: 

Forvaltningsplanen skal være et styringsredskap for bruken av UKL midlene, kombinere 

faglige råd fra regional miljø-kulturminneforvaltning med lokale ønsker, behov og 

muligheter. Planen bør også fungere som et innspill til neste rullering av kommuneplanens 

arealdel, og være rådgivende i forhold til andre kulturlandskapstiltak i området. 

Fylkesmannen har sendt inn en foreløpig forvaltningsplan og budsjett, da fristen var 3. mai 

2017. Denne gir en første oversikt over verdier og utfordringer i området. I det videre arbeidet 

med planen er det viktig at kommunen og ulike interessenter på Engeløya deltar aktivt i 

arbeidet med å velge ut og prioritere tiltak.  

Den endelige forvaltningsplanen skal være ferdig i løpet av første halvår 2018.  

 

Fylkesmannen har gjennomført et informasjonsmøte med ordfører og representanter for adm. 

i Steigen kommune. Samme kveld ble det avholdt et folkemøte på Engeløya der det ble 

informert om Utvalgte kulturlandskap, hvor også Oskar Buschmann fra NIBIO var til stede og 

viste endringsbilder i kulturlandskapet fra blant annet de etablerte UKL-områdene. Det er 

planlagt som et første tiltak å gå i gang med innsamling av gamle bilder for å ta en 

refotografering i august.  

 

 

 

Vurdering: 

 

Engeløya med status som utvalgt kulturlandskap i jordbruket vil være positivt og viktig for 

kommunen på mange områder.  Det vil kunne føre til økt fokus og bevisstgjøring på 

kulturlandskap og historie, skape bolyst og samhold ved evt. fellestiltak, og være et pluss for 

landbruket, turisme og næringsliv for øvrig.  

Det planlagte første tiltak med innsamling av gamle bilder vil kunne skape et engasjement 

blant mange av øyas beboere. Begge informasjonsmøtene i Steigen ga positive 

tilbakemeldinger knyttet til en mulig UKL- status for Engeløya.  En uhøytidelig 

håndsopprekking blant de frammøtte på folkemøtet viste et enstemmig ja til tilbudet. En slik 

status krever god forankring i kommunen, og at det settes av administrative ressurser til dette 

arbeidet.  Det er foreslått fra sentralt hold at ansvaret for forvaltningen/adm. av ordningen skal 
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overføres til kommunene fra 2020, Steigen kommune påpeker derfor viktigheten av at det bør 

bli overført midler fra staten eller noe av tilskuddet kan benyttes for økt ressursbruk i 

kommunen hvis forslaget blir vedtatt.  Ifølge Fylkesmannen er dette en frivillig sak å gå inn 

på,  og kommunen kan i etterkant trekke seg om en ser at det ikke er ønskelig å ha denne 

statusen lenger.  

 

 

 

Vedlegg: 
 

Utkast til forvaltningsplan for Engeløya 
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SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING OG SKJENKEBEVILLING 

NORSKE SKAUG AS 

 

Saksbehandler:  Elin Brit Grytøyr Arkiv: U63   

Arkivsaksnr.: 17/488   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

40/17 Steigen formannskap 31.05.2017 

 

Forslag til vedtak: 

 

Steigen formannskap innvilger søknad om serveringsbevilling fra Norske Skaug AS v/Randi 

Skaug på Naustholmen , 8283 Leinesfjord. Servering kan skje i hovedhuset, butikken og 

naustet og utendørs arealer i tilknytning til disse. De utendørs arealene må være på fysisk 

avgrenset område. Det tas forbehold om mattilsynets godkjenning av lokalene. 

Videre godkjenner formannskapet Randi Skaug som daglig leder for bevillingen.  

 

Steigen formannskap innvilger søknad om skjenkebevilling for øl, vin og brennevin fra 

Norske Skaug v/Randi Skaug på Naustholmen, 8283 Leinesfjord. Skjenkingen kan foregå i 

hovedhuset, butikken og naust og utendørs arealer tilknyttet disse. De utendørs  arealene må 

være på fysisk avgrenset område. 

Skjenking av øl og vin kan skje fra kl. 08:00-01:30 og skjenking av brennevin kan skje fra kl. 

13:00-01:30, jfr. Alkohollovens § 4-4, 3. og 4. ledd samt «Ruspolitisk handlingsplan for 

Steigen kommune.» Bevillingen gjelder etter at Alkoholloven ble endret fra 01.01.16 og etter 

politisk vedtak i Steigen kommune fram til september året etter at nytt kommunestyre tiltrer, 

altså ut september 2020. 

Som styrer for bevillingen godkjennes Randi Skaug, Grytebekkveien 11 B, 0496 Oslo. 

 

 

 

 

Saksutredning: 

Fra Norske Skaug AS v/Randi Skaug foreligger søknader om hhv serverings- og 

skjenkebevilling på Naustholmen der det planlegges å starte opp et overnattings- og 

serveringssted. Randi Skaug fikk i den forbindelse behandlet «Søknad om dispensasjon fra 

krav om reguleringsplan og TEK 10 – overnatting og serveringssted» i plan- og 

ressursutvalget i Steigen i møte 09.05.17. (Se vedlegg). 

 

Tilbudet retter seg mot bedrifter, vennegjenger og egenorganiserte events. I sommersesongen 

vil det også være åpent for turister.  Det søkes om serverings- og skjenkebevilling i 

hovedhuset, butikken og naustet og utendørs arealer i tilknytning til disse. 

 

En serveringsbevilling skal ha en daglig leder. I dette tilfellet vil dette være Randi Skaug. 

Etter serveringslovens § 5 skal daglig leder ha avlagt og bestått etablererprøve for 

serveringsvirksomhet. Dette har Randi Skaug gjennomført. I hht serveringslovens § 6 (krav til 

vandel) har søknaden vært hos politi og skatte- og avgiftsmyndighetene som ikke har noen 

negative bemerkninger til søknaden. 
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Før behandling av søknad om skjenkebevilling avgjøres skal det innhentes uttalelse fra 

sosialetaten og politiet. Søknad om skjenkebevilling har vært sent begge disse etatene  i 

tillegg til skatte- og avgiftsmyndighetene. Ingen av etatene har merknader til søknaden. 

 

For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som må godkjennes av 

bevillingsmyndigheten. Det kan gjøres unntak fra kravet om stedfortreder når det vil virke 

urimelig bl.a. av hensyn til salgs- eller skjenkestedets størrelse, jfr. Alkohollovens § 1-7 C. I 

dette tilfellet er Randi Skaug eneste ansatte ved bedriften  og stedet er kun åpent når styrer  er 

tilstede. Rådmannen tilrår derfor å se bort fra kravet om stedfortreder. 

Styrer for skjenkebevillinger skal ha dokumentert kunnskap om alkohollovgivningen og 

bestemmelser gitt i medhold av denne. Randi Skaug har avlagt og bestått kunnskapsprøve om 

alkohollovgivningen. 

 

 

Vedlegg: Melding om vedtak fra plan- og ressursutvalget i Steigen. 

                Søknad om serveringsbevilling. 

                Søknad om skjenkebevilling. 

                Kartskisse over skjenke- og serveringsområder. 
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TV-AKSJONEN NRK 2017 - OPPRETTELSE AV KOMMUNEKOMITÉ 

 

 

Saksbehandler:  Elin Brit Grytøyr Arkiv: X03   

Arkivsaksnr.: 17/522   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

41/17 Steigen formannskap 31.05.2017 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet velges som kommunekomité for årets TV-aksjon. 

 

 

Saksutredning: 

TV-aksjonen NRK 2017 går til UNICEF. Sammen skal vi  gi 

barn i Colombia, Mali, Syria, Pakistan og Sør-Sudan tilgang på læring. Ett av fem barn i 

krigs- og konfliktområder står i dag uten skolegang. UNICEF jobber hardt og målrettet for at 

barn ikke skal få ødelagt fremtiden på grunn av voksnes krig og konflikter. 

Aksjonen arrangeres søndag 22. oktober. 

 

I de fleste kommuner er det formannskapet som fungerer som kommunekomité. 

Kommunekomitéen er avgjørende for å mobilisere organisasjoner, skoler, næringsliv, 

foreninger, idrettslag og bøssebærere. Organisering og praktisk gjennomføring av aksjonen tar 

frivilligsentralen seg av. Frivilligsentralen kan også gi nærmere informasjon til 

kommunekomitéen om hva arbeidet går ut på. 

 

Mer om årets TV-aksjon på www.blimed.no  

 

 

 

http://www.blimed.no/

