
STEIGEN

Gunn Elin Fedreheim
Bakkelia 6

9406 Harstad

Vår ref.
161644-10lKL

Søknaden:
Saken gjelder:

Søker:

Tiltakshaver:

Arkivkode
G/BNR 65127

Deres ref.

KOMMUNE

Dato
19.06.20t7

MELDING OM DELEGERT VEDTAK

Saken er behandlet som saksnr PLA BYG ll0ll7.
De underrettes herved om at det er fattetfølgende vedtak:

Med bakgrunn i plan- og bygningslovens $20-l med tilhørende forskrifter og
bestemmelser i kommuneplanens arealdel, gis det byggetillatelse for bygging av platting
og uthus på 15 m2 på gnr 65, bnr 27.

Det gis byggetillatelse på følgende vilkår:
o Tiltaket tillates satt i gang etter dette vedtaket og etter at byggesaksgebyret

med kr. 1.465,- er innbetalt i hht. nota.

o Tiltaket skal oppføres i henhold til bestemmelser i TEK 10.

o Det skal søkes om ferdigattest når tiltaket er ferdigstilt (se vedlagt skjema).

Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtaket.

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

bygging av platting til eksisterende h¡te samt uthus pà 15 m2

Gunn Elin Fedreheim, gunn_elin@fedreheim.com

Gunn Elin Fedreheim, gunn_elin@fedreheim. com

Postadresse:
Rådhuset

828I LEINESFJORD

Besøksadresse:

Leinesfiord
LEINESFJORD

Telefon: '15 77 88 55
Telefaks:



Eiendom:

Planstatus

Tegninger:
Lovverk:

Gnr 65 bnr 27

LNFR-område for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse
(LSBNF5_5 Mølleskog)

Mottatt 29.03.17 : situasjonsplan 1 :200
Pbl. 2008 $ 20-l (med flere) og tilhørende forskrifter
TEK 10

Kommuneplanens ar ealdel, 20 I 6

Veileder til saksbehandlingsforskriften
Gebynegulativ for Steigen kommune, 2016

Nabovarsel:
Kvittering for nabovarsel mottatt 15.08.16. Ingen merkander til nabovarsel.

Adkomst og parkering:
Det vil ikke bli endring i adkomst og parkering.

Plassering:
Tiltaket skal plasseres i henhold til godkjente plantegninger og situasjonsplan.

Tekniske krav:
Byggetiltaket skal gjennomføres i hht. bestemmelsene i TEK 10.

Ferdigstillelse:
Tiltaket må ikke tas i bruk før det er gitt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.
Det er tiltakshavers ansvar å søke om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse med
nødvendige vedlegg.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at dersom det er foretatt justeringer i forhold til tillatelsen
som ikke krever endringssøknad, skal tiltakshaver senest ved søknad om ferdigattest eller
midlertidig brukstillatelse sende oppdatert situasjonsplan, tegninger og dokumentasjon om
tiltakets plassering slik den er ufført.

Bruksareal:
BYA på uthus er oppgitt til å være 15 m2' jf."Veiledning til grad av utnytting" utgitt av
Kommunal- og moderniseringsdepartementet20.0l.20l4. BRA er ikke oppgift, men settes av
saksbehandler til 1 3,5m2.

Gebyr:
Søknader etter pbl $ 20-1 er gebyrpliktig. Gebyr er beregnet etter gjeldende
betalingsregulativ. Saksgebyr beregnes som følger og belastes tiltakshaver:

Saksbehandlingsgebyr $ 20- I Mindre tiltak kr 1.150,-
Arealtilleee 15 mz âW.2I,-pr.m2 kr 315,-

Sum kr 1.465,-



Klageadgang:
Vedtaket kan paklages til Fylkesmannen i Nordland. Klagen skal sendes til Steigen
kommune, 8283 Leinesfiord. Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt underretning om
vedtaket er kommet frem, jf. forvaltningsloven $ 29.

Med vennlig hilsen
Steigen kommune

Kari Lynum
Ing.

Vedlegg: Faktura
Godkjente tegninger
Skjema <Søknad om ferdigattest>

Kopi: Matrikkelfører, her

Tordis Sofie Langseth
Rådmann



STEIGEN

Stein Evensen og Ann Eli Brendsund
Hyttebakken 82

8011 Bodø

KOMMUNE

Dato
2t.06.2017

MELDING OM DELEGERT VEDTAK
GJESTEHYTTE GNR 126 BNR 8

Saken er behandlet som saksnr PLA BYG ll2ll7.
De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:

Med bakgrunn i plan- og bygningslovens S20-l med tilhørende forskrifter og
bestemmelser i kommuneplanens arealdeln gis det byggetillatelse for giestehytte på gnr
126, bnr 8.

Det gis byggetillatelse på følgende vilkår:

o Tiltaket tillates satt i gang etter dette vedtaket og etter at byggesaksgebyret
med kr. 2.070r- er innbetalt i hht. nota.

o Tiltaket skal oppføres i henhold til bestemmelser i TEK 10.

o Det skal søkes om ferdigattest når tiltaket er ferdigstilt (se vedlagt skjema).

Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtaket.

Tillatelsen har gyldighet i 3 år fra vedtaksdato. Dersom tillatelsen ikke er påbegynt eller søkt
fornyet innen 3års fristen, faller tillatelsen bort. Ønskes tiltaket endret i forhold til dette
vedtaket, må endringene omsøkes særskilt som endring av tillatelse og endringene være
godkj ent før den gjennomføres.

Vår ref.
171566-5lKL

Søknaden:
Saken gjelder:

Søker:

Tiltakshaver:

Arkivkode
G/BNR 12618

Deres ref.

Søknad om oppføring av gjestehytte

Stein Evensen og Ann Eli Brendsund, se@gj.no

Stein Evensen og Ann Eli Brendsund, se@gj.no

Postadresse:
Rådhuset
828I LEINESFJORD

Besøksadresse:

Leines{ord
LEINESFJORD

Telefon: 75 77 88 55

Telefaks:



Eiendom:

Planstatus:

Tegninger:

Lowerk:

Gnr 126 bnr 8

LNFR-område for spredt fritidsbebyggelse (LSFI 2 Brennsund)

Mottatt 19.05.17 : situasjonsplan, snitt/fasade og plantegning,

Pbl. 2008 $ 20-l (med flere) og tilhørende forskrifter
TEK 10

Kommuneplanens arealdel, 201 6

Veileder til saksbehandlingsforskriften
Gebynegulativ for Steigen kommune, 201 6

Nabovarsel:
To av naboene ble varslet 13.06 . Kopi av sending foreligger. På eiendom gnrl26 bnrlS er
ikke eierforholdet avklart. Aktuelle personer som bruker h¡ten ble varselt 20.06.17 på epost.
Det foreligger ikke merknader til tiltaket.

Utalelse fra annen myndighet.
Da gjestehytten ligger inne et område som er skredutsatt, ble det stilt krav til tiltakshaver, om
nødvendig godkjenning fra geolog, eller annen kvalifisert personell til å si noe om faren for
ras i området.
NVE har uttalt seg i saken, og hadde ingen innvenger, om byggnig av en gjesteh¡te i dette
område, som allerede er et bebygd område. Dette godkjennes fra kommunene sin side som
dokumentasjon på at det er forsvarlig å bygge gjesteh¡te i dette område.

Adkomst og parkering:
Det vil ikke bli endring i adkomst og parkering.

Plassering:
Tiltaket skal plasseres i henhold til godkjente plantegninger og situasjonsplan.

Ansvar:
Tiltakshaver står som selvbygger. CV på Stein Envensen foreligger, og viser nødvendig
kompetanse. Vedalgt beskrivelse av hvordan bygget planlegges bygd, foreligger.

Tekniske krav:
Byggetiltaket skal gjennomføres i hht. bestemmelsene i TEK 10.

Ferdigstillelse:
Tiltaket må ikke tas i bruk før det er gitt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.
Det er tiltakshavers ansvar å søke om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse med
nødvendige vedlegg.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at dersom det er foretatt justeringer i forhold til tillatelsen
som ikke krever endringssøknad, skal tiltakshaver senest ved søknad om ferdigattest eller
midlertidig brukstillatelse sende oppdatert situasjonsplan, tegninger og dokumentasjon om
tiltakets plassering slik den er utført.



Bruksareal:
BYA på gjestehytten er oppgitt å være 30m2, BRA er ikke oppgitt, men settes av saksbehandler
til25,7m2 på bakgrunn av tegninger og beskrivelse. jf."Veiledning til grad av utnytting" utgitt
av Kommunal - o g moderniseringsdepartementet 20 .0 1120 I 4 .

Gebyr:
Søknader etter pbl $ 20-1 er gebyrpliktig. Gebyr er beregnet etter gjeldende
betalingsregulativ. Saksgebyr beregnes som følger og belastes tiltakshaver:

Klageadgang:
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Nordland. Klagen skal sendes til Steigen
kommune, 8283 Leinesfiord. Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt undenetning om
vedtaket er kommet frem, jf. forvaltningsloven $ 29.

Med vennlig hilsen
Steigen kommune

Kari Lynum
Ing.

Vedlegg: Faktura
Godkjente tegninger
Skjema <Søknad om ferdigattest>

Kopi: Matrikkelfører, her

Tordis Sofie Langseth
Rådmann

Saksbehandlinesgebyr $ 20-1 Mindre bygg kr 1.440,-

Arealtillegg 30m¿ âW.2I,-pr.m¿ kr 630,-
Sum kr 2.070.-



STEIGEN

ØysteinThommesen AS
Kjøpmannsgata 17

7013 Trondheim

Vår ref.

t61849-23lKL
Arkivkode
G/BNR 47/89

Deres ref.

KOMMUNE

Dato

10.07.20t7

MELDING OM DELEGERT VEDTAK
IGANGSETTINGSTILLATESE FOR KONSTRUKSJONER OG
BYGGVERK _ TRINN 4

Saken er behandlet som saksnr PLA BYG I27lI7.
De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:

Med bakgrunn i plan- og bygningslovens $20-1 med tilhørende forskrifter og
bestemmelser i tilknytning til Områdereguleringsplan for Bogøy Næringsområde, gis
igangsettingstillatelse for konstruksjoner og byggverk på Storskjæret, trinn 4.

Det gis igangsettingstillatelse på følgende vilkår:

o Tiltaket plasseres i tråd med situasjonsplan vedlagt søknaden.

Igangsettingstillatelse er gyldig etter at byggesaksgebyr på kr 5750 er
innbetalt i hht. nota.

Godkjenning fra mattilsynet må foreligge senest sammen med søknad om
ferdigattest.

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

o

Postadresse:
Rådhuset
828I LEINESFJORD

Besøksadresse:
Leinesfiord
LEINESFJORD

Telefon: 75'17 88 55

Telefaks:



Søknaden:
Saken gjelder:

Søker:

Tiltakshaver:

Eiendom:

Planstatus:

Tegninger:

Lovverk

Søknad om igangsettingstillatelse for konstruksjon og byggverk, trinn 4.

Øystein Thommesen AS v/ Anders Mæhlen, Kjøpmanns gata 17 ,7013
Trondheim. Org: 98038001 7

Storskjæret AS v/ Arild Breive, Rådhuset 8283 Leinesfiord, org:
916926014

Gnr 47 bnr 89

Industri

Mottatt 13.10.16: 1:2000 situasjonsplan, l:500 plantegning x3, l:300
snittegninger og l:300 fasadetegninger, VA-plan l:500
Mottatt 18.01.17: Situasjonsplan l:500 og 1:2000, 3stk plantegninger
I :200, snittegning I :200, fasadetegning I :200.
Mottatt 27 .03.17: 1:2000 situasjonsplan med illustrerte parkeringsarealer
(ikke grøntarcaler),1:500 plantegning x3, 1:300 snittegninger og 1:300
fasadetegninger.
Mottatt 5.05.17: Plantegning renseanlegg l. og2. etg l:100, Snitt D og 6
renseanlegg 1:100, Fasader renseanlegg 1:100, fasader 1:300
Pbl. 2008 $ 20-1 (med flere) og tilhørende forskrifter
TEK 10

Områdereguleringsplan for Bogøy Næringsområde, PlanID : 1 84820 1 500 I
Veileder til saksbehandlingsforskriften
Gebynegulativ for Steigen kommune vedtatt 22.06.16

Endringer siden forrige igangsettingstillatelse:
Gesimshøyden på nordlige del av bygget er endret fra kotehøyde 12,38 til12,53

Nabovarsel:
Aktuelle naboer er varslet med rekommandert post 04.10.16. Det foreligger ikke merknader
fra naboer. Endringer på tiltaket siden fonige igangsettingstillatelse er ikke nødvendig å

nabovarsle.

Avkjørsel:
Avkjørsler fra Fylkesveg 835 skal tilfredsstille krav i Statens vegvesen håndbok N100 til sikt
og geometri.

Dispensasjon:
I medhold av plan- og bygningsloven $ l9-2 ble det gitt dispensasjon fra
områdereguleringsplan fra bestemmelser $ 2.2 og $ 2.9 (saksnr 58/16).

Gj eldende plangrunnlag:
Områdereguleringsplan for Bogøy Næringsområde, planlD 18482015001, vedtatt 22.06.16
Tiltaket er pä213 etasjer, mønehøyde I2,6m, takform pulttak/flatt tak. Materialbruk er
foreløpig ikke avklart.
Områdereguleringsplanen åpner for 80% maks BYA,mønehøyde 16m, for tekniske
installasjoner, tårn og piper tillates mønehøyde inntil 35m.



Adkomst og parkering:
Situasjonsplan illustrerer planlagt adkomst/biloppstillingsplass til tiltaket. Avkjørsler fra
Fylkesveg 835 skal tilfredsstille krav i Statens vegvesen håndbok til sikt og geometri.

Vann og avløp:
VA-plan er vedlagt søknaden Søknad om utslippstillatelse må senest foreligge ved søknad om
brukstillatelse.

Brannkonsept:
Prosjektering av brannkonsept er ansvarsbelagt av Rambøll Norge, og det foreligger
erklæring om ansvarsrett og samsvarserklæring datert 4.05.I7.

Uttalelse fra andre myndigheter
Sivilforsvaret har innvilget dispensasjon fra plikten til å bygge tilfluktsrom på Storskjæret,
dispensasj onen er vedlagt søknaden.

Statens vegvesen skriver i et brev datert 20.10.16 at det ikke er nødvendig å søke om
gravetillatelse på deres eiendom som illustrert på kart. Gravingen berørq ikke vegens
interesser og det anses derfor ikke av Vegvesenet å være et søknadspliktig tiltak.

Arbeidstilsynets samtykke ble gitt28.04.I7,ogiu vedlagt søknaden. Arbeidstilsynets
samtykke er gitt med følgende vilkår: Ventilasjonsplan med innreguleringsskjema skal sendes
oss når den foreligger og senest 1 måned etter at bygning er tatt i bruk.

Godkjenning fra mattilsynet vil bli gitt ved ferdig bygg og prosesslinje. Godkjenning fra
mattilsynet må senest legges med søknad om ferdigattest.

Ansvar og kontroll:
Følgende foretak har erklært ansvar for følgende ansvarsområder:

Funksjon (SØK,
PRO, UTF,
Kontroll)

Ansvarsområde f,'oretak, orgnr.

SØK Ansvarlig søker Øystein Thommesen AS, org:
980380017

PRO Overordnet ansvar for
prosi ektering (bygningsmessis)

Huurre Norway AS, org. 977 379 415

PRO Arkitektur Huurre Norway AS, org. 977 379 415

PRO Brannkonsept Rambøll Norge AS, org: 915 251293
PRO Geoteknikk Rambøll Norge AS, org: 915 251293
PRO Konstruksj ons sikkerhet;

fundamentering, global
stabilitet, plasstøpte

betongkonstruksjoner

Rambøll Norge AS, org: 915 251293



PRO Konstruksj onssikkerhet :

prefabrikkerte betongelement
Leiknes AS, org: 942 830 068

PRO Konstruksj onssikkerhet :

Stålkonstruksioner
AK Mekaniske AS, org. 984 011202

PRO Bygningsfrsikk Huurre Norway AS, org. 977 379 415

PRO S anitærinstallasj oner Ikke avklart
PRO Varme- og kuldeinstallasj oner Ikke avklart

PRO Slukkeinstallasjoner

PRO Ventilasjon- og
klimainstallasioner

Ikke avklart

PRO Vannforsynings- og
avløpsanlegg

Rambøll Norge AS, org: 915 251293

PRO Løfteinnretninger Ikke avklart

PRO Lydforhold og vibrasj oner Ikke avklart

PRO Brannalarmanlegg Ikke avklart

PRO Ledesystem Ikke avklart

PRO Landskapsutforming : Ve gareal
og overvannshandtering

Rambøll Norge AS, org. 915 251293

PRO Konstruksj onssikkerhet: TRP
plater

TATA Steel Byggsystemer AS, org.
959 807 949

PRO Bygningsffsikk:
Energiberegninger

Rambøll Norge AS, org. 915 251293

UTF Innmåling og utstikking av
tiltak

Thore Magnussen og Sønn AS, org:
945 950 824

UTF V.g-, og grunnarbeider Thore Magnussen og Sønn AS, org:
945 9s0 824

UTF Landskapsutforming Thore Magnussen og Sønn AS, org
945 950 824

UTF Vannforsynings- og
avløpsanlegg

Ikke avklart

UTF Plasstøpte betongkonstruksj oner Thore Magnussen og Sønn AS, org:
945 950 824

UTF Tømrerarbeid og montering av
trekonstruksjoner

Ikke avklart

UTF Mont. Av bærende metall- og
betongkonstruksjoner

AK Mekaniske AS, org. 984 011202

UTF Mont. Av glasskonstruksjon og
fasadekledning

Huurre Norway AS, org. 977 379 415

UTF Taktekkingsarbeider Nygård Tak, AS, org. 990483582

UTF Installasjon og
brannalarmanlegg

Ikke avklart

UTF Installasjon av ledesystem Ikke avklart

UTF S anitetsinstallasj oner Ikke avklart

UTF Varme- og kuldeinstallasj oner Ikke avklart

UTF Slukkeinstallasjoner Ikke avklart



UTF Ventilasjon- og
klimainstallasioner

Ikke avklart

UTF Løfteinnretninger Ikke avklart

UTF Montering av bærende metall og
betongkonstruksioner

Helgeland Betong AS, org. 987 065 281

UTF Murarbeider Ikke avklart

UTF Montering av
glasskonstruksioner

Ikke avklart

UTF Taktekkingsarbeid Nygård Tak AS, 990 483 582

Kontroll KTR.PRO Kontroll prosj ektering
bygningsfysikk

Norconsult AS, org. 962 392 687

Kontroll KTR.PRO Kontroll prosj ektering
konstruks j ons sikkerhet

Norconsult AS, org. 962 392 687

Kontroll KTR:PRO Kontroll prosjektering
geoteknikk

Norconsult AS, org. 962 392 687

Kontroll KTR:PRO Brannsikkerhet Norconsult AS, org. 962 392 687

Kontroll KUTF Kontroll prosj ektering
brannsikkerhet

Norconsult AS, org. 962 392 687

Kontroll KUTF Kontroll utførelse
bygningsfusikk

Norconsult AS, org. 962 392 687

Kontroll KUTF Kontroll utførelse
konstruksl onssikkerhet

Norconsult AS, org. 962 392 687

Kontroll KUTF Kontroll utførelse geoteknikk Norconsult AS, org. 962 392 687

Tekniske krav:
Det er ikke søkt om fravik fra TEK 10, jfr pbl $ 3l-2 4ledd.

Bruksareal:
BYA på ny bebyggelse er ved denne søknaden oppgitt til å være Tlg}m2,parkeringsareal er
512,5 m2. BRA er endret og oppgitt til å være 10705m'? jf."Veiledning til grad av utnytting"
utgitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 20.0I.2014.

Uteoppholdsareal og parkeringsløsninger
Utomhusplan for tiltakst som illustrerer utearealer og grøntarealer som viser utforming av
tomt med adkomstveier og parkering skal innsendes kommunen ved søknad om
igangsettingstillatelse for selve bygget.
Tegningene skal vise at tiltaket innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til
dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering, jf. plan- og bygningsloven

ç 2e-2.

Beliggenhet og høydeplassering
Tiltaket skal plasseres i plan og høyde, i henhold til godkjent situasjonsplan, av ansvarlig
utførende foretak. Minste avstand til sørlige nabogrense er 40m.
For plassering gjelder toleransegrenser for områdetype 2, jf . standarden "Plassering og
beli ggenhetskontroll".



Kart- og koordinatliste for ferdig plassering av alle hushjømer skal vedlegges søknad om
midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest, jf. pbl $ 2l-10, eventuelt en sosi-fil.

Gebyr:
Søknader etter pbl $ 20-1er gebyrpliktig, Gebyret er beregnet etter gjeldende
betalingsregulativ. Saksgebyr beregnes som følger og belastes tiltakshaver:

Klageadgang:
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Nordland. Klagen skal sendes til Steigen
kommune, 8283 Leinesfiord. Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt underretning om
vedtaket er kommet frem, jf. forvaltningsloven $ 29.

Med vennlig hilsen
Steigen kommune

Kari Lynum
Ing.

Kopi:

Tordis Sofie Langseth
Rådmann

Matrikkelfører, her
Tiltakshaver (med faktura)

Saksbehandlingsgebyr $ 20-1

Ekstra gebyr for behandling
fra og med 2.trinn i trinnvis
behandling

Produksjonsbygg
tiltaksklasse 2

kr 5750

Sum Kr 5750



STEIGEN

ØysteinThommesen AS
Kjøpmannsgata 17

7013 Trondheim

Vår ref.
l7l580-8/KL

Søknaden:
Saken gjelder:

Søker:

Tiltakshaver

Arkivkode
G/BNR 47189

Deres ref,

KOMMUNB

Dato
10.07.2017

MELDING OM DELEGERT VEDTAK

Saken er behandlet som saksnr PLA BYG l28ll7.
De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:

Med bakgrunn i plan- og bygningslovens $20-1 med tilhørende forskrifter og
bestemmelser i områdereguleringsplan for Bogøy Næringsområde, gis det
igangsettingstillatelse for ny kassefabrikk på gnr 47, bnr 89, trinn 1. De ulike
ansvarsområdene varierer fra tiltaksklasse L t.o.m. 3. Gebyret er regnet ut fra
tiltaksklasse 2.

Det gis igangsettingstillatelse på følgende vilkår:
o Tiltaket tillates satt i gang etter dette vedtaket og etter at byggesaksgebyret

med kr. 62.080,- er innbetalt i hht. nota.

o Redegiørelse for avløp/utslippstillatelse må foreligge senest ved søknad om
ferdigattest.

Vedtak om igangsettingstillatelse har gyldighet i 3 är lra vedtaksdato. Dersom den ikke er
søkt fornyet innen 3-årsfristen, faller igangsettingstillatelsen bort. Det samme gjelder hvis
tiltaket innstilles i mer ewt2 år, jf. plan- og bygningsloven $ 2l-9. Ønskes tiltaket endret i
forhold til rammene for dette vedtaket, må endringene omsøkes særskilt som endring av
tillatelse og endringen være godkjent før den gjennomføres.

Søknad om igangsettingstillatelse til kassefabrikk, trinn 1

Øystein Thommesen AS v/ Anders Mæhlen, Kjøpmanns gata 17 ,7013
Trondheim. Org: 98038001 7

Storskjæret AS v/ Arild Breive, Rådhuset 8283 Leinesfiord, org:
9t69260t4

Postadresse:
Rådhuset
828I LEINESFJORD

Besøksadresse:

Leinesfiord
LEINESFJORD

Telefon: 75 77 88 55
Telefaks



Eiendom:

Planstatus:

Tegninger:

Lovverk:

Gnr 47 bnr 89

Industri

Mottatt 22.05.17: l:1000 situasjonsplan, l:200 plantegning x2, 1:100
snittegninger x2 og 1:100 fasadetegninger.
Mottatt 28.06.2017: situasjonsplan 1:500, Plantegning 1. etg. l:200,
Plantegnin92. etg I:200, snitt 1:200, Fasadetegning 2 stk 1:100, VA - plan
I :500 (avløpstrase mangler)
Pbl. 2008 $ 20-1 (med flere) og tilhørende forskrifter
TEK 10

Områdereguleringsplan for Bogøy Næringsområde, PlanID : I 84820 1 500 1

Veileder til saksbehandlingsforskrift en
Gebyrregulativ for Steigen kommune vedtatt 22.06.16

Nabovarsel:
Aktuelle naboer er varslet med rekommandert post 19.05.17.
Statens veivesen har ingen merknader til tiltaket så lenge det er i tråd med gjeldende
reguleringsplan.

Avkjørsel:
Avkjørsler fra Fylkesveg 835 skal tilfredsstille krav i Statens vegvesen håndbok Nl00 til sikt
og geometri.

Gjeldende plangrunnlag:
Områdereguleringsplan for Bogøy Næringsområde, planlD 18482015001, vedtatt 22.06.16.
Tiltaket er pä2 etasjer, mønehøyde 12,4m.
Områdereguleringsplanen åpner for 80% maks BYA, l6m, for tekniske installasjoner, tårn og
piper tillates mønehøyde inntil 35m.

E stetikllkonstru ksj on/materialb ruk
Bygningen skal oppføres i stålsandwichelementer. Fargebruk vil bli den samme som på
lakseslakteriet <silver metallic>, RAL 9006, som hovedfarge. Dører,porter og gesimser vil Ë
fargen <grafittgrb, RAL 7024.

Plassering:
Tiltaket skal plasseres i , henhold til godkjent situasjonsplan. Kotehøyde for O:K: dekke er
satt til 3,8 og kotehøyden for topp gesims er satt til 15,37.

Kontroll:
Det er obligatoriske krav om uavhengig kontroll, jf. Forskrift om byggesak (SAKI0), ç l4-2,
andre og tredje ledd. For bygninger plassert i tiltaksklasse 2 er det krav til uavhengig kontroll
av bygningsfusikk, konstruksj onssikerhet, Geoteknikk og Brannsikkerhet.
Da det ble foretatt en geoteknisk vurdering i forbindelse med byggesøknad for lakseslakteriet,
vil det ikke være nødvendig med en ny vurdering av dette. Kommunen krever uavhengig
kontroll på bygningsfusikk, konstruksj onssikkerhet og brannsikkerhet.



Uttalelse fra andre myndigheter
Tiltaket berører fremtidige arbeidsplasser og samtykke fra Arbeidstilsynet må foreligge før
neste igangsettingstillatelse for selve bygget blir gitt.
Det er søkt om dispensasjon for krav om tilfluktsrom. Sivilforsvarets har innvilget
dispensasjon fra kravet om bygging av tilfluktsrom.

Adkomst og parkering:
Situasjonsplan illustrerer planlagt adkomst/biloppstillingsplass til tiltaket. Avkjørsler fra
Fylkesveg 835 skal tilfredsstille krav i Statens vegvesen håndbok til sikt og geometri.
Kassefabrikken har 2-4 nye arbeidsplasser. Det vurderes ikke som nødvendig å etablere flere
parkeringsplasser enn de allerede 39.

Vann og avløp:
Vedlagt søknaden følger VA- plan. Det er ikke redegjort for hvordan avløp planlegges. Dette
må være på plass senest innen søknad om ferdigattest..

Ansvar:
Følgende foretak har erklært ansvarsrett:

Funksjon (SØK,
PRO, UTF,
Kontroll)

Ansvarsområde Foretak, orgnr.

SØK Ansvarlig søker Øystein Thommesen AS, org:
980380017

PRO Arkitektur Huurra Norway AS, org. 977 379 415

PRO Brannkonsept Rambøll Norge AS, org: 915 251293

PRO Lydforhold og vibrasj oner Ikke avklart

PRO Konstruksjonssikkerhet: TRP
plater

TATA Steel Byggsystem AS, org.
9s9807949

PRO S anitærinstallasj oner Rambøll Norge AS, org: 915 251293

PRO Varme- og kuldeinstallasj oner Rambøll Norge AS, org: 915 251293

PRO Slukkeinstallasjoner

PRO Ventilasjon- og
klimainstallasioner

Rambøll Norge AS, org: 915 251293

PRO Vannforsynings- og
avløpsanlegg

Rambøll Norge AS, org: 915 251293

PRO Brannalarmanlegg Ikke avklart

PRO Ledesystem Ikke avklart

PRO Bygningsfrsikk Huurra Norway AS, org. 977 379 415

PRO Konstruksj ons sikkerhet :

Stålkonstruksioner
AK Mekaniske AS, org. 984 011202

PRO Landskapsutforming : Vegareal
o g overvannshåndterine

Rambøll Norge AS, org. 915 251293

PRO Konstruksj ons sikkerhet :

Fundamentering, global
Rambøll Norge AS, org. 915 251293



stabilitet og plasstøpt betongk.

PRO Konstruksj onssikkerhet Arcon Prosjekt AS, orgnr 963 028 644

UTF Innmåling og utstikking av
tiltak

Thore Magnussen og Sønn AS, org:
945 9s0 824

UTF V.g-, og grunnarbeider Thore Magnussen og Sønn AS, org:
945 950 824

UTF Landskapsutforming Thore Magnussen og Sønn AS, org:
945 9s0 824

UTF Vannforsynings- og
avløpsanlegg

Ikke avklart

UTF Plasstøpte betongkonstruksj oner Thore Magnussen og Sønn AS, org:
945 950 824

UTF Mont. Av bærende
betongkonstruksjoner

Helgeland Betong AS, 987 065 281

UTF Taktekkingsarbeider Nygård Tak AS, 990 483 582

UTF Installasjon og
brannalarmanlegg

Ikke avklart

UTF Installasjon av ledesystem Ikke avklart

UTF S anitetsinstallasj oner Ikke avklart

UTF Varme- og kuldeinstallasj oner Ikke avklart

UTF Slukkeinstallasjoner Ikke avklart

UTF Ventilasjon- og
klimainstallasioner

Ikke avklart

UTF Montering av bærende
stålkonstruksloner

AK Mekaniske AS, org. 984 011202

UTF Montering av selvbærende
takplater

Huurre Norway AS, org. 977 319 415

UTF Montering av fasadepanel Huurre Norway AS, org. 977 379 4I5
Kontroll KTR.PRO Kontroll prosjektering

byeninesfusikk
Ikke avklart

Kontroll KTR.PRO Kontroll prosj ektering
konstruksl onssikkerhet

Ikke avklart

Kontroll KUTF Kontroll utførelse
byeninesfusikk

Ikke avklart

Kontroll KUTF Kontroll utførelse
konstruksi onssikkerhet

Ikke avklart

De ytterlige ansvarsområdene skal dekkes av ansvarlige foretak, oppdatert
gjennomføringsplan med tilhørende erklæringer om ansvarsrett innleveres kommunen
både ved søknad om neste igangsettingstillatelse og ved søknad om ferdigattest.

Tekniske krav:
Det er ikke søkt om fravik fra TEK 10, jfr pbl $ 3I-2 4ledd.
Kassefabrikken i sin helhet er uegnet for personer med funksjonsnedsettelse og er fritatt fra
krav om universell utforming som fiølge av TEK l0 $12-l Kontor og garderober vil bli



utformet i henhold til universell utforming, dette er i forbindelse med lakseslakteriet. Personer
som jobber på kassefabrikken og blir funksjonssyke, kan flytte over til lakseslakteriet.
Avfallshåndtering
Avfallsplan må foreligge senest ved søknad om ferdigattest.

Miljø og helse
Det legges radonsperre under hele bygget.
Dokumentasjon av utvendig støy mot naboer vil foreligge i forbindelse med
brukstillatelse.

Bruksareal:
BYA er oppgitt til å være 1880 m2. BRA er oppgitt til å være 1930 m2. Grad av utnytting på
tomten er 80%. Areal eksisterende bebyggelse er på 7190m2, parkering er pä512m2 ogny
bebyggelse på 1 880 m2. Dette gir et totalt arcal pâ 9582m2, noe som tilsvarer 28,25yo grad av
utnyttelse.

Gebyr:
Søknader etter pbl $ 20-1 er gebyrpliktig. Gebyr er beregnet etter gleldende
betalingsregulativ. Saksgebyr beregnes som følger og belastes tiltakshaver:

Klageadgang:
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Nordland. Klagen skal sendes til Steigen
kommune, 8283 Leinesfiord. Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt underretning om
vedtaket er kommet frem, jf. forvaltningsloven $ 29.

Med vennlig hilsen
Steigen kommune

Kari Lynum
Ing.

Vedlegg: Faktura
Godkjente tegninger

Ti ltakshaver(faktura)
Matrikkelfører, her

Tordis Sofie Langseth
Rådmann

Saksbehandlingsgebyr $ 20-1 Igangsettingsti llatel se,

basisgebyr
kr 2L 550,-

Arealtilleee 2t *1930 Kr 40. 530,-
Sum kr 62.080,-

Kopi





STEIGEI\

Drammenshus & Hytter AS
Lierstranda 84

3414

Vår ref.
t7lt38-2lLD

Arkivkode
G/BNR 41145

Deres ref.

KOMMUNE

Dato
07.08.2017

MELDING OM DELEGERT VEDTAK
BYGGETILLATELSE TIL FRITIDSBOLIG HOLKESTAD G.NR 41

B.NR 45

Saken er behandlet som saksff PLA BYG l3lll7.
De får melding om at det nå er fattet følgende vedtak:

Med bakgrunn i plan- og bygningslovens $ 20-1 med tilhørende forskrifter, og
kommunplanens arealdel og utfyllende bestemmelser blir det gitt byggetillatelse for ny
fritidsbolig på gnr 41, bnr 45. Tiltaket plasseres i tiltaksklasse 1.

Byggetillatelse blir gitt på følgende villkår:

o Tiltaket tillates satt i gang etter dette vedtaket og etter at byggesaksgebyret på kr
8693 er innbetalto jf vedlagt faktura

o Tiltaket skal oppføres i samsvar med bestemmelser i TEK 17
o Tiltaket skal utformes og plasseres i samsvar med godkjente tegninger.
. Hyttas byggematerialer og farger skal gå mest mulig i ett med naturen
o Det skal ikke benyttes reflekterende materialer på taket
o Tomta skal ikke inngierdes
o Alt restavfall etter at tiltaket er giennomført, må leveres til godkjent

avfallsmottak. Nedgraving av avfall på egen eiendom tillates ikke.
o Det skal søkes om ferdigattest når tiltaket er ferdigstillt (se vedlagte skjema).

Tiltaket tillates satt i gang etter dette vedtaket.
Tillatelsen har gyldighet i 3 år fra vedtaksdato. Hvis tiltaket ikke er påbegynt eller det er søkt
om fornyelse innen 3 ars fristen, faller tillatelsen bort. Dersom det er ønskelig å endre tiltaket
i forhold til dette vedtaket, må det søkes særskilt om endring av tillatelse og endringene må
være godkjent før gjennomføring.

Postadresse:

Rådhuset
828I LEINESFJORD

Besøksadresse:

Leines{ord
LEINESFJORD

Telefon:
Telefaks:



Søknaden
Saken gjelder:
Søker:

Tiltakshaver:
Eiendom:
Planstatus:

Tegninger

Lovverk:

Søknad om oppføring av Fritidsbolig
Drammenshus og h¡ter AS v/Ì.{ina K. Mjåtvedt,
Lierstranda 84, 3 41 4 Lierstranda
Hanne Bredal, Lurtinfveg en 2, 8007 Bodø
Gnr 41 bnr 45
LNFR-omåde for spredt bolig-, fritids-, eller næringsbebyggelse,
(LSBNF4-12)
Mottatt 10.07 .17: Situasjonsplan 1:500, snitt- og plantegning,
fasadetegning
Pbl 2008 $ 20-l (med flere) og tilhørende forskrifter
TEK 10

Kommuneplanens arealdel 20 I 6

Veileder til saksbehandlingsforskriften
Gebynegulativ for Steigen kommune vedtatt 22.06.16

Nabovarsel:
To naboer er varslet 27.6, det foreligger ingen merknader

Adkomst:
Adlkomst til tomta er i dag til fots. Det er ikke gjort rede for parkering.
I søknaden er det þsset av ny atkomst og tillatelse til avkjøring. Dersom det er aktuelt å

bygge vei til tomta, vil dette være et søknadspliktig tiltak.

Vann og avløp:
Tilkobling til privat vannverk Holkestad. Det skal ikke installeres vannklosett og det er ikke
søkt om utslippstillatelse. Dersom det senere blir aktuelt med vannklosset må det søkes om
utslippstillatelse.

Byggehøyde
Byggets mønehøydeer3,7 movergjennomsnittligplanertterreng, jf godkjentsnitt.

Bruksareal:
BYA er oppgitt til 85 m2, BRA til 73 m2

Ansvar:
Søker innvilges personlig asvarsrett som selvbygger av egen fritidsbolig. Søker
sannsynligg¡ør nødvendig kompetanse ved bruk av medhjelpers praksis og ved bruk av
innleid foretak.

Tekniske krav:
Byggetiltaket skal gjennomføres i samsvar med bestemmelsene i TEK l7

Ferdigstillelse:
Tiltaket må ikke taes i bruk før det er gitt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.
Det er tiltakshavers ansvar å søke om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse med
nødvendige vedlegg.



Gebyr:
Søknader etter pbl $ 20-l er gebyrpliktig. Gebyr er beregnet etter gjeldende
betalingsregulativ. Saksgebyr beregnes som følger og belastes tiltakshaver:

Klageadgang:
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Nordland. Klagen skal sendes til Steigen
kommune, 8283 Leinesfiord. Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt underretning om
vedtaket er kommet frem, jf. forvaltningsloven $ 29.

Med vennlig hilsen
Steigen kommune

Lisbeth Dahle
Byggesaksbehandler

Vedlegg:

Kopi: Matrikkelfører, her

Tordis Sofie Langseth
Rådmann

Faktura
Godkjente tegninger
Skjema <Søknad om ferdigattest>

Saksbehandlingssebyr $ 20-1 Hytte kr 6.000,-
Arealtillees ßÍl âkï.2r,- pr.m2 kr 1533,-
Personlig godkjenning som
selvbygger

kr I160,-

Sum kr. 8693,-



STEIGEN

Øystein Thommesen AS
KjøpmannsgatalT

7013 Trondheim

Vår ref.
171580-9lKL

Søker:

Tiltakshaver

Eiendom:

Arkivkode
G/BNR 47189

Deres ref.

KOMMUNE

Dato

16.08.20t7

MELDING OM DELEGERT VEDTAK . KASSEFABRIKK IG 2

Saken er behandlet som saksnr PLA BYG I35ll7.
De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak

Med bakgrunn i plan- og bygningslovens S20-l med tilhørende forskrifter og
bestemmelser i områdereguleringsplan for Bogøy Næringsområde, gis det
igangsettingstillatelse for ny kassefabrikk på gnr 47, bnr 89, trinn 2. De ulike
ansvârsområdene varierer fra tiltaksklasse 1 t.o.m. 3. Det gis igangsettingstillatelse på
følgende vilkår:

o Tiltaket tillates satt i gang etter dette vedtaket og etter at byggesaksgebyret
med kr. 5 750,- er innbetalt i hht. nota.

o Redegiørelse for avløp/utslippstillatelse må foreligge senest ved søknad om
ferdigattest.

Vedtak om igangsettingstillatelse har gyldighet i 3 år fra vedtaksdato. Dersom den ikke er
søkt fornyet innen 3-årsfristen, faller igangsettingstillatelsen bort. Det samme gjelder hvis
tiltaket innstilles i mer enn 2 är, jf . plan- og bygningsloven $ 2l-9. Ønskes tiltaket endret i
forhold til rammene for dette vedtaket, må endringene omsøkes særskilt som endring av
tillatelse og endringen være godkjent før den gjennomføres.

Søknaden:
Saken gjelder: Søknad om igangsettingstillatelse til kassefabrikk, trinn2, bygg og

konstruksjoner

Øystein Thommesen AS v/ Anders Mæhlen, Kjøpmannsgata 17,7013
Trondheim. Org: 9803800 I 7

Storskjæret AS v/ Arild Breive, Rådhuset 8283 Leinesfiord, org:
916926014

Gm 47 bnr 89

Postadresse:
Rådhuset
828I LEINESFJORD

Bssøksadresse:
Leines{ord
LEINESFJORD

Telefon: 75 77 88 55
Telefaks:



Planstatus:

Tegninger:

Lovverk:

Industri

Mottatt 22.05.17: 1 :1000 situasjonsplan, I:200 plantegning x2, I : 100
snittegninger x2 og 1 :100 fasadetegninger.
Mottatt 28.06.2017: situasjonsplan l:500, Plantegning 1. etg. 1:200,
Plantegning 2. etg l:200, snitt l:200, Fasadetegning 2 stk 1:100, VA - plan
I :500 (avløpstrase mangler)
Pbl. 2008 $ 20-1 (med flere) og tilhørende forskrifter
TEK 10

Områdereguleringsplan for Bogøy Næringsområde, PlanID : I 84820 1 500 I
Veileder til saksbehandlingsforskriften
Gebyrregulativ for Steigen kommune vedtatt 22.06.16

Nabovarsel:
Aktuelle naboer er varslet med rekommandert post 19.05.17.
Statens veivesen har ingen merknader til tiltaket så lenge det er i tråd med gjeldende
reguleringsplan.

Avkjørsel:
Avkjørsler fra Fylkesveg 835 skal tilfredsstille krav i Statens vegvesen håndbok N100 til sikt
og geometri.

Gj eldende plangrunnlag:
Områdereguleringsplan for Bogøy Næringsområde, planlD 18482015001, vedtatt 22.06.16.
Tiltaket er pä2 etasjer, mønehøyde 12,4m.
Områdereguleringsplanen åpner for 80% maks BYA,l6m, for tekniske installasjoner, tårn og
piper tillates mønehøyde inntil 35m.

EstetÍkk/konstruksj on/materialbruk
Bygningen skal oppføres i stålsandwichelementer. Fargebruk vil bli den samme som på
lakseslakteriet <silver metallic>, RAL 9006, som hovedfarge. Dører,porter og gesimser vil få
fargen <grafittgrb, RAL 7024.

Plassering:
Tiltaket skal plasseres i , henhold til godkjent situasjonsplan. Kotehøyde for O:K: dekke er
satt til 3,8 og kotehøyden for topp gesims er satt til 15,37.

Kontroll:
Det er obligatoriske krav om uavhengig kontroll, jf. Forskrift om byggesak (SAK10), S l4-2,
andre og tredje ledd. For bygninger plassert i tiltaksklasse 2 er det krav til uavhengig kontroll
av bygningsSsikk, konstruksj onssikerhet, Geoteknikk og Brannsikkerhet.
Da det ble foretatt en geoteknisk vurdering i forbindelse med byggesøknad for lakseslakteriet,
vil det ikke være nødvendig med en ny vurdering av dette. Kommunen krever uavhengig
kontroll på bygnings$sikk, konstruksj onssikkerhet og brannsikkerhet.



Uttalelse fra andre myndigheter
Tiltaket berører fremtidige arbeidsplasser og samtykke på vilkår fra Arbeidstilsynet foreligger
søknaden. Vilkår i følge Arbeidstilsynet må følges.
Det er søkt om dispensasjon for krav om tilfluktsrom. Sivilforsvarets har innvilget
dispensasjon fra kravet om bygging av tilfluktsrom.

Adkomst og parkering:
Situasjonsplan illustrerer planlagt adkomst/biloppstillingsplass til tiltaket. Avkjørsler fra
Fylkesveg 835 skal tilfredsstille krav i Statens vegvesen handbok til sikt og geometri.
Kassefabrikken har 2-4 nye arbeidsplasser. Det vurderes ikke som nødvendig å etablere flere
parkeringsplasser enn de allerede 39.

Vann og avløp:
Vedlagt søknaden følger VA- plan. Det er ikke redegjort for hvordan avløp planlegges. Dette
må være på plass senest innen søknad om ferdigattest..

Ansvar:
Følgende foretak har erklært ansvarsrett:

Funksjon (SØK,
PRO, UTF,
Kontroll)

Ansvarsområde Foretak, orgnr.

SØK Ansvarlig søker Øystein Thommesen AS, org:
980380017

PRO Arkitektur Huurra Norway AS, org. 977 379 415

PRO Brannkonsept Rambøll Norge AS, org: 915 251293
PRO Lydforhold og vibrasj oner Ikke avklart

PRO Konstruksj onssikkerhet: TRP
plater

TATA Steel Byggsystem AS, org.
959807949

PRO S anitærinstallasj oner Rambøll Norge AS, org: 915 251293
PRO Varme- og kuldeinstallasj oner Rambøll Norge AS, org: 915 251293
PRO Slukkeinstallasjoner

PRO Ventilasjon- og
klimainstallasioner

Rambøll Norge AS, org: 915 251293

PRO Vannforsynings- og
avløpsanlegg

Rambøll Norge AS, org: 915 251293

PRO Brannalarmanlegg Ikke avklart

PRO Ledesystem Ikke avklart

PRO Bygningsfusikk Huurra Norway AS, org. 977 379 415

PRO Konstruksj onssikkerhet :

Stålkonstruksjoner
AK Mekaniske AS, org. 984 011202

PRO Landskapsutforming : Vegareal
o g overvannshåndtering

Rambøll Norge AS, org. 915 251293

PRO Konstruksj onssikkerhet :

Fundamentering, global
stabilitet og plasstøpt betongk.

Rambøll Norge AS, org. 915 251293



PRO Konstruksj ons sikkerhet Arcon Prosjekt AS, orgnr 963 028 644

UTF Innmåling og utstikking av
tiltak

Thore Magnussen og Sønn AS, org:
945 950 824

UTF V"g-, og grunnarbeider Thore Magnussen og Sønn AS, org
945 950 824

UTF Landskapsutforming Thore Magnussen og Sønn AS, org
945 950 824

UTF Vannforsynings- og
avløpsanlegg

Ikke avklart

UTF Plasstøpte betongkonstruksj oner Thore Magnussen og Sønn AS, org:
945 950 824

UTF Mont. Av bærende

betongkonstruksioner
Helgeland Betong AS, 987 065 281

UTF Taktekkingsarbeider Nygård Tak AS, 990 483 582

UTF Installasjon og
brannalarmanlegg

Ikke avklart

UTF Installasjon av ledesystem Ikke avklan

UTF S anitetsinstallasj oner Ikke avklart

UTF Varme- og kuldeinstallasj oner Ikke avklart

UTF Slukkeinstallasjoner Ikke avklart

UTF Ventilasjon- og
klimainstallasioner

Ikke avklart

UTF Montering av bærende

stålkonstruksioner
AK Mekaniske AS, org. 984 011202

UTF Montering av selvbærende
takplater

Huurre Norway AS, org. 977 379 415

UTF Montering av fasadepanel Huurre Norway AS, org. 977 379 415

Kontroll KTR.PRO Kontroll prosj ektering
bygningsfusikk

Norconsult AS, 962 392 687

Kontroll KTR.PRO Kontroll prosj ektering
konstruksi ons sikkerhet

Norconsult A5,962 392 687

Kontroll KUTF Kontroll utførelse
byeningsfrsikk

Norconsult AS, 962 392 687

Kontroll KUTF Kontroll utførelse
konstruksi onssikkerhet

Norconsult A5,962 392 687

De ytterlige ansvarsområdene skal dekkes av ansvarlige foretak, oppdatert
gjennomføringsplan med tilhørende erklæringer om ansvarsrett innleveres kommunen
både ved søknad om neste igangsettingstillatelse og ved søknad om ferdigattest.

Tekniske krav:
Det er ikke søkt om fravik fra TEK 10, jfr pbl $ 3l -2 4 ledd.
Kassefabrikken i sin helhet er uegnet for personer med funksjonsnedsettelse og er fritatt fra
krav om universell utforming som følge av TEK 10 $12-1 Kontor og garderober vil bli



utformet i henhold til universell utforming, dette er i forbindelse med lakseslakteriet. Personer
som jobber på kassefabrikken og blir funksjonssyke, kan flytte over til lakseslakteriet.

Avfallshåndtering
Avfallsplan må foreligge senest ved søknad om ferdigattest.

Miljø og helse
Det legges radonsperre under hele bygget.
Dokumentasjon av utvendig støy mot naboer vil foreligge i forbindelse med
brukstillatelse.

Bruksareal:
BYA er oppgitt til å være 1880 m2. BRA er oppgitt til å være 1930 m2. Grad av utnytting på
tomten er 80%. Areal eksisterende bebyggelse er på 7 1 90m2, parkering er pä 5I2m2 og ny
bebyggelse på 1880 m2. Dette gir et totalt arealpä9582m2, noe som tilsvarer 28,25yo gradav
utnyttelse.

Gebyr:
Søknader etter pbl $ 20-l er gebyrpliktig. Gebyr er beregnet etter gjeldende
betalingsregulativ. Saksgebyr beregnes som følger og belastes tiltakshaver:

Saksbehandlineseebyr $ 20- 1 Gebyr etter IG 2 kr 5 750,-
Sum kr 5 750,-

Klageadgang:
Vedtaket kan paklages til Fylkesmannen i Nordland. Klagen skal sendes til Steigen
kommune, 8283 Leinesfiord. Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt underretning om
vedtaket er kommet frem, jf. forvaltningsloven $ 29.

Med vennlig hilsen
Steigen kommune

Kari Lynum
Ing.

Vedlegg: Faktura
Godkjente tegninger

Ti ltakshaver(faktura)
Matrikkelfiører, her

Tordis Sofie Langseth
Rådmann

Kopi





STEIGEI\

Ålstadøya Trelast AS
V/Ole Jakob Aalstad

8289 Engeløya

Vår ref.

161903-nlLD

Søknaden:
Saken gjelder

Søker:

Tiltakshaver:

Eiendom:

Planstatus:

Arkivkode
G/BNR 47182

Deres ref.

KOMMUNE

Dato

25.08.2017

MELDING OM DELEGERT VEDTAK
IGANGSETTINGSTILLATELSE TRINN 1

Saken er behandlet som saksnr PLA I44ll7

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:

Med bakgrunn i plan- og bygningslovens $20-1 med tilhørende forskrifter og
bestemmelser, dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanens arealdel om
maksimal BYA og utnyttingsgrad og rammetillatelse gitt 28.08.2017 gis det
igangsettingstillatelse for terrassehus med 6 boenheter på gnr 47rbnr 820 trinn 1.

Tiltaket plasseres i tiltaksklasse l.

Det gis igangsettingstillatelse på følgende vilkår:
o Tiltaket tillates satt i gang etter dette vedtaket og etter at byggesaksgebyret

med kr. 26990 er innbetalt i hht. faktura
o Dersom tiltaket skal endres, må kommunen motta oppdaterte tegninger

Vedtak om igangsettingstillatelse har gyldighet i 3 år fra vedtaksdato. Dersom den ikke er
søkt fornyet innen 3-årsfristen, faller igangsettingstillatelsen bort. Det samme gjelder hvis
tiltaket innstilles i mer enn 2 är, jf. plan- og bygningsloven $ 2l-9. Ønskes tiltaket endret i
forhold til rammene for dette vedtaket, må endringene omsøkes særskilt som endring av
tillatelse og endringen være godkjent før den gjennomføres.

Søknad om igangsettingstillatelse til bygging av terassehus, trinn 1

Ålstadøya Trelast A/S, 8289 Engeløya

Ole Jakob Aalstad, 8289 Engeløya

Gnr 47 bnr 82

Boligformål (arealdelen)
Postadresse:
Rådhuset
828I LEINESFJORD

Besøksadresse:

Leinesfiord
LEINESFJORD

Telefon:
Telefaks



Tegninger: Mottatt 9.08.17, 1 : 100 snittegning med terreng, perspektivtegninger, 1 :100
plan- og fasadetegning. 25.08.17 1:500 situasjonsplan
Pbl. 2008 $ 20-l (med flere) og tilhørende forskrifter
TEK 10

Kommuneplanens arealdel
Veileder til saksbehandlingsforskriften
Gebynegulativ for Steigen kommune vedtatt 22.06.16

Lovverk:

Plassering:
Tiltaket skal plasseres i plan og høyde, i henhold til godkjent situasjonsplan og snittegninger,
jf rammetillatelse, av ansvarlig utførende foretak.

Vann og avløp:
Tilknytting til offentlig vannverk og offentlig avløpsanlegg.

Ansvar:
Følgende foretak har erklært ansvarsrett:

De ytterlige ansvarsområdene skal dekkes av ansvarlige foretak, oppdatert
gjennomfbringsplan med tilhørende erklæringer om ansvarsrett innleveres kommunen ved
søknad om igangsettingstillatelse neste trinn.

Tekniske krav:
Tiltaket skal oppføres i tråd med TEKl0

Miljø og helse
Det legges radonsperre under hele bygget.

Bruksareal:
Totalt BYA på ny bebyggelse inkl garasje er oppgitt til å være 655m2,BRA er oppgitt til å være
600m2jf."Veiledning til grad av utnytting" utgitt av Kommunal- og
moderniseringsdepartementet 20.01 .20 I 4.

Funksjon (SØK, PRO,
UTF, Kontroll)

Ansvarsområde Foretak, orgnr.

SØK Ansvarlig søker Ålstadøya Trelast A/S org: 995810166

PRO Arkitektur inkl
Bygningsfusikk og
konstruksj ons sikkerhet.
(konstr.sikkerhet gj elder kun
trearbeid, ikke Pro
mur/betong. Omfatter ikke
brannkonsept

E.A SMITH AS avd HIBA HUS
Org: 816051142

UTF Tomtegraving, bunnledning
utomhus, inn$lling,
fundamentering

Maskinsentralen AS
Org:980941337



Gebyr:
Søknader etter pbl $ 20-1 er gebyrpliktig. Gebyr er beregnet etter gjeldende
betalingsregulativ. Saksgebyr beregnes som følger og belastes tiltakshaver

For hver ny søknad om igangsettingstillatelse utover denne, vil det bli beregnet et gebyr på kr
5750.

Klageadgang:
Vedtaket kan paklages til Fylkesmannen i Nordland. Klagen skal sendes til Steigen
kommune, 8283 Leinesfiord. Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt underretning om
vedtaket er kommet frem, jf. forvaltningsloven $ 29.

Med vennlig hilsen
Steigen kommune

Lisbeth Dahle
Byggesaksbehandler

Vedlegg: Faktura

Kopi: Matrikkelfører, her

Tordis Sofie Langseth
Rådmann

Saksbehandlingsgebyr $ 20-1 Igangsettingstillatelse, basisgebyr
Tillegg pr boenhet: Kr 1440*6

Kr 5750
Kr 8640

Arealtillegg 2l* 600 Kr 12600

Sum kr,26990



STEIGEN

Trond MØvre
Bøveien22

8289 Engeløya

Vår ref.

171690-3lGL
Arkivkode
G/BNR 65/I

Deres ref.

KOMMUNB

Dato
05.07.20t7

MELDING OM DELEGERT VEDTAK

Saken er behandlet som saksff PLA DEL l25lI7

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:
Det gis tillatelse til fradeling av ca 350 m2 nausttomt fra Gnr 65 Bnr I som omsøkt.
Jfr. Plan-og bygningslovens $$ 26-1 og27-4.

Saksutredning:

Saken gjelder: Søknad om tillatelse fradeling av tomt

Formål: Naust

Søker: Trond M. Øvre

Eiendom: Gnr 65 Bnr 1

Tomtestørrelse: Ca 350 m2

Erververe: Inger Lise Øvre, Langåkeren 1, 8050 Tverlandet

Planstatus: N5_l0,Naustområde

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

Gebynegulativ for Steigen kommune

Eiendommen
Eiendommen gnr 65 Bnr 1 ligger på Hakvåg-Engeløya. Eiendommen er registrert som en

landbrukseiendom med et totalareal pâca450 daa. Det er ikke drift på eiendommen i dag.

Tomtene
Den omsøkte naustomta ligger ved Stranden, og er i kommuneplanens arealdel registrert som
et naustområde-N5 _10. Arealet er på ça350 m2.

Postadresse:
Rådhuset

828I LEINESFJORD

Besøksadresse:
Leinesfiord
LEINESFJORD

Telefon:
Telefaks:

97 50 5684
75 7'1 8831



Lovgrunnlaget
Lovgrunnlaget for behandling av saken finnes i Pløn-og hygningsloven

Plan og bygningsloven av 2008

S 26-1. Opprettelse og endring av eiendom

Opprettelse ov ny grunneiendom, ny onleggseiendom eller nytt jordsomeie, eller opprettelse ov ny

festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 år, jf. lov om eigedomsregistrering, eller endring av
eksisterende eiendomsgrenser, må ikke gjgres på en slik måte at det oppstårforhold som strider mot denne
lov, forskrift eller plon. Opprettelse eller endring som nevnt iførste punktum, må heller ikke gjøres slik ot det
dannes tomter som er uegnet til bebyggelse pö grunn av sin størrelse, form eller plossering etter reglene i
denne lov.

Tifføyd ved lov I moi 2009 nr. 27.

S 27-4. Atkomst

Før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse eller oppføring ov bygning blir godkjent, skal

byggetomta enten være sikret lovlig otkomst tilveg som er åpen for alminnelig ferdsel eller ved tinglyst
dokument eller på onnen måte være sikret vegforbindelse som kommunen godtor som tilfredsstillende.
Avkjørselfro offentlig veg må være godkjent av vedkommende vegmyndighet, jf. veglova 59 40 til 43.

Dersom vegforbindelse etter kommunens skjønn ikke kon skoffes uten uforholdsmessig vonske eller utgifi,
kan kommunen godto en onnen ordning.

Tilføyd ved lov I mai 2009 nr. 27,

Vurderinger
Området er i kommuneplanens arealdel avsatt som naustområde (N5_10). Den omsøkte
fradelingen ligger i sin helhet innenfor dette området, og er ikke i konflikt med planen.
Atkomstrett til naustet må avtales og tinglyses. Det vises ellers til kommuneplanens
bestemmelser når det gjelder bruk, stønelse og teknisk utforming av naust.

Konklusjon:
Den omsøkte fradlingen er ikke i konflikt med Plan-og bygningslovens bestemmelser, og kan
tillates.

Med vennlig hilsen
Steigen kommune

Gjermund Laxaa
Saksbehandler

Tordis Sofie Langseth
Rådmann



STEIGEN

Asle Bogen
Neptunveien2l A

9303 Silsand

Vår ref.
171584-2lGL

Arkivkode
G/BNR 47lI

Deres ref.

KOMMUNE

Dato
23.06.20t7

MELDING OM DELEGERT VEDTAK

Saken er behandlet som saksnr PLA DEL lI4lI7.
De underrettes herved om at det er fattetfølgende vedtak:

Det gis tillatelse til fradeling av ca 3 daa næringstomt i område defïnert som BSI i
detaljreguleringsplanen for Jensvikhågen i Bogen, Gnr 47 bnr I i Steigen kommune.

Beskrevet atkomst fra kommunal vei godkjennes, og må bygges i henhold tilþrskrift om
alminnelige regler om bygging og vedlikehold av avkjørsler fra offentlig veg

Jfr. Plan-og bygningslovens $$ 26-1, 27-1,27-2o927-4, og detaljreguleringsplan for
Jensvikhågen -vedtatt 21.06.2017 .

Saksutredning:

Saken gjelder: Søknad om tillatelse til fradeling av tomt til butikk

Formål: Næringsformål

Søker: Asle Bogen, Neptunveien2lA,9303 Silsand

Eiendom: Gnr 47 bnr I

Erverver: Heidi Gylseth, Bogveien 25,8288 Bogøy

Planstatus: Detaljreguleringsplan for Jensvikhågen- vedtatt 21.06.2017

Lovanvendelse :Plan-og bygningsloven $ $ 26- 1, 27 -1,27 -2 og 27 -4

Gebynegulativ for Steigen kommune

Detalj reguleringsplanen
Asle Bogen har utarbeidet privat forslag til detaljreguleringsplan for området Jensvikhågen i
Bogen. Planforslaget legger opp til utbygging av boliger, sentrumsbebyggelse med
forretninger, fritidsboliger for utleie og småbåthavn. Planen ble vedtatt av Steigen
kommunestyre i møfe 21.06.17 .

Postadresse:

Rådhuset
828I LEINESFJORD

Besøksadresse:

Leinesfiord
LEINESFJORD

Telefon:
Telefaks

97 50 56 84

75 77 88 3t



Tomta
Den omsøkte tomta ligger i et område (BSl) som er avsatt til sentrumsformåI, og er på ca
3000 m2. Tomta skal disponeres til ny butikk i Bogøy, og er ikke i konflikt med planen. Det
vises ellers til planen med planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser i forhold til søknad
om igangsettelsestillatelse.

Lovgrunnlaget
Lovgrunnlaget for behandling av saken finnes i Plan-og bygnìngsloven

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, jt. lov om eigedomsregistrering, eller endring
av eksisterende eiendomsgrense,i mà ikke gjøres pà en slik màte at det oppstår forhold 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 27-1. Vannforsyning

Bygning mà ikke føres opp eller tas i bruk til opphold for mennesker eller dyr med mindre det er
forsvarlig adgang til hygienisk betryggende og tilstrekkelig drikkevann, samt slokkevann. Det samme
gjelder opprettelse eller endring av eiendom for slik bebyggelse. Rettighet til à føre vannledning over
annens grunn, alternativt til â knytte seg til felles ledningsnett, skal være sikret ved tinglyst dokument
eller pà annen màte som kommunen godtar som tilfredsstillende.

Nàr offentlig vannledning gàr over eiendommen eller i veg som støter til den, eller over
nærliggende areal, skal bygning som ligger pà eiendommen knyttes til vannledningen. Vil dette etter
kommunens skiønn være forbundet med uforholdsmessþ sfor kostnad, eller særlige hensyn tilsier det,
kan kommunen godkjenne en annen ordning.

Kommunen kan i andre tilfeller enn nevnt i andre ledd, kreve at bygningen skal knyttes til offentlig
vannledning når særlige hensyn tilsier det.

Reglene i andre og tredje ledd gjelder ogsâ for eksisterende byggverk.

Tilføyd ved lov I mai2009 nr.27.

527-2. Avløp

Før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse eller oppføring av bygning blir godkjent,
skal bortleding av avløpsvann være sikret i samsvar med forurensningsloven. Rettighet til à føre
avløpsledning over annens grunn, alternativt til â knytte seg fr7 felles ledningsnett, skal være sikret ved
tinglyst dokument eller pà annen mâte som kommunen godtar som tilfredsstillende.

Nàr offentlig avløpsledning gàr over eiendommen eller i veg som støter til den, eller over
nærliggende areal, skal bygning som ligger pà eiendommen, knyttes til avløpsledningen. Vil dette etter
kommunenes skiønn være forbundet med uforholdsmessrg sforkostnad eller særlige hensyn tilsier
det, kan kommunen godkjenne en annen ordning.

Kommunen kan i andre tilfeller enn nevnt i andre ledd, kreve at bygningen skal knyttes til
avløpsledning når særlige hensyn tilsier det.

Reglene i andre og tredje ledd gjelder ogsà for eksisterende byggverk.

Før oppføring av bygning blir satt i gang, skal avledning av grunn- og overvann være sikret.
Tilsvarende gjelder ved vedlikehold av drenering for eksisterende byggverk.



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 âpen for alminnelig ferdsel eller ved
tinglyst dokument eller pà annen mâte være sikret vegforbindelse som kommunen godtar som
tilfredsstillende. Avkjørselfra offentlig veg mà være godkjent av vedkommende vegmyndighet, jf.
veglova SS 40 t¡l 43.

Dersom vegforbindelse etter kommunens skjønn ikke kan skaffes uten uforholdsmesslg 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 forutsatt at vedtatt detaljreguleringsplan med bestemmelser følges. Atkomst fra
kommunal vei godkjennes, og må bygges i henhold tilforskrift om ølminnelige regler om
bygging og vedlikehold qv avkjørsler fra offintlig veg gitt av Vegdirektoratet.

Konklusjon:
Fradelingen som omsøkt kan tillates med bakgrunn i plan-og bygningsloven og
detalreguleringsplanen for Jensvikhågen.

Med vennlig hilsen
Steigen kommune

Gjermund Laxaa
Saksbehandler

Tordis Sofie Langseth
Rådmann



STEIGEN

Trond Lohne
Idrettsveien 35

5052 Bergen

Vår ref.
171444-17lLD

Arkivkode
G/BNR 31/7

Deres ref.

KOMMUNE

Dato
16.08.2017

MELDING OM DELEGERT VEDTAK

Saken er behandlet som saksnr PLA KLA l38ll7.

De underrettes herved om at det er fafiet følgende vedtak:

Klage på vedtak 22117 i plan- og ressursutvalget blir awist, da klager ikke har rettslig
klageinteresse.

Saksutredning:

Vi viser til klage mottatt 19.05.17. Klagen gjelder et vedtak der det blir gitt dispensasjon fra
kommuneplanens bestemmelser om krav til reguleringsplanfør søknad om bruksendring kan
behandles. Bygningene det gjelder ligger på en annen holme enn klagers eiendom og
minsteavstand mellom klagers bygning og de omsøkte bygningene er minst 150 meter.

Ut fra dette konkluderer Steigen kommune med at De ikke har rettslig klageinteresse på

vedtak i sak22l7. Det vises her til sak nr 251612008, referert i O.J.Pedersen m.fl. (2011):
Plan- og bygningsrett s.153. Departementet la til grunn at klager over en rammetillatelse for
riving og oppføring av fritidsbolig hverken var nabo eller gf enboer når klagerens eiendom lå
på en annen holme enn tiltakhavers, og det var 100 meter mellom bygningene. Klager hadde
ikke rettslig klageinteresse.

Klagen din blir derfor ikke realitetsbehandlet. Det anmerkes også at bruksendring til
ovematting og serveringssted er i tråd med kommuneplanens arealdel.

Klageadgang

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Nordland. Klagen skal sendes til Steigen
kommune, 8283 Leinesfiord. Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt underretning om
vedtaket er kommet fram, jf forvaltningsloven $ 29.

Postadresse:
Rådhuset

828I LEINESFJORD

Besøksadresse:
Leinesfiord
LEINESF.IORT)

Telefon:
Telefaks:



Med vennlig hilsen
Steigen kommune

Lisbeth Dahle
Byggesaksbehandler

Kopi: Arkitekt Even Aursand AS, Løp,8016 Bodø

Tordis Sofie Langseth
Rådmann



STEIGEN

Per Gundersen
Engeløyveien 626

8289 Engeløya

Vår ref.
171461-6lGL

Arkivkode
v83

Deres ref.

KOMMUNE

Dato

16.08.2011

Søknad om bygging av landbruksvei/rakbane for hest

ME,LDING OM DELEGERT VEDTAK

Saken er behandlet som saksnr PLA VEI l37ll7

De underrettes herved om at det er fattetfølgende vedtak:
Steigen kommune gir tillatelse til bygging av vei /rakbane for hest som omsøkt.
Etablering av andre fasiliteter kn¡tet til rakbanen må fremmes i egen søknad, og skal
behandles i henhold til Plan-og bygningslovens bestemmelser. Det vises ellers til
høringsuttalelsene som er gitt til saken.

Saksutredning
Steigen kommune har mottatt søknad fra Per Gundersen og Gudmund Gundersen om
tillatelse til bygging av vei / rakbane for hest- ca 550 m. Søker begynte med hestehold i 2006,
og ønsker å utvikle dette videre som en del av gårdsdrifta. Økt aktivitet på gården vil kunne
ha positiv virkning på < Lefspia bakeri og kafe> som drives av gården. En mangler
treningsareana for travhester i området, og med etablering av rakbanen vil travhestmiljøet i
kommunen fa bedre vilkår.

Saken er sendt på høring til:

Nordland Fylkeskommune-kulturvernseksj onen
Fylkesmannen i Nordland- Landbruks-og reindriftsavdelingen
S ametinget-kulturminneavdelingen.

Nordland S'lkeskommune og Sametinget har ingen spesielle kommentarer til prosjektet, men
ber om at hvis det under arbeidet oppdages gjenstander eller andre spor som tyder på eldre
aktivitet i området, må arbeidet stanses, og melding sendes omgående til dem.
Fylkesmannen har ingen reindrifts-eller miljøfaglige innspill.

Postadresse:
Rådhuset
8281 LEINESFJORD

Besøksadresse:
Leines{ord
LEINESFJORD

Telefon: 97 50 56 84
Telefaks: 7577 8831



Vurderinger

Søknaden er behandlet etter <Forslvift om planlegging og godkjenning av landbruksveier>.
Forskriften er hjemlet i skogbruksloven, og skal sikre at planlegging og bygging gir gode
helhetsløsninger. Det skal samtidig legges vekt på hensynet til miljøverdier kn¡tet til
naturmiljø, landskap, kulturminner, friluftsliv og andre interesser. Tiltaket skal også vurderes
etter Naturmangfoldloven.

Veier/ rakbanen skal bygges i et område med flotte omgivelser og et særpreget naturmiljø.
Dette skal en ta hensyn til under byggingen. Arbeidet utføres i henhold til godkjente tekniske
krav, og nødvendige etterarbeider / opprydding skal gjøres slik at anlegges fremstår på en
positiv måte når det er sluttført.

Kommunen vil gjøre oppmerksom på at det skal tas hensyn til eventuelle kabler og ledninger
under prosjektering og bygging. ( NB Gravemelding!)

Vurderinger etter Naturmangfoldloven

Den omsøkte veien er vurdert i forhold til offentlige naturbaser, og en kan ikke se at det er
registreringer i disse basene som kommer i konflikt med omsøkte tiltak.

Konklusjon.
Steigen kommune gir tillatelse til bygging av vei /rakbane for hest som omsøkt

Med vennlig hilsen
Steigen kommune

Gjermund Laxaa
Skogbrukssjef

Tordis Sofie Langseth
Rådmann

Vedlegg
- Kart
- Høringsuttalelser

Kopi: Gudmund Gundersen, Engeløyveien 626, 8289 Engeløya



STEIGEN

Fauskebygg A/S
v/Rune Solbakk
Pb211
8201 Fauske

Vår ref.
161490-6lKL

Arkivkode
G/BNR 21158

Deres ref.

KOMMUNE

Dato
14.06.2011

MELDING OM DELEGERT VEDTAK
FERDIGATTEST KULTURSAL

Saken er behandlet som saksnr PLA l05ll7.
De underrettes herved om at det er fattetfølgende vedtak:

Bekreftelsen om at tiltaket er ferdig gis etter anmodning og på grunnlag av henvendelse fra
tiltakshaver. Signert søknad om ferdigattest for bygging av kultursal-Steigen Sentralskole, ble
mottatt 12.06.17.

Den fremlagte dokumentasjon bekrefter at alle krav og betingelser som er stilt i tillatelsen, og
som ellers følger av gjeldende bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven,
er dokumentert oppSlt. Ferdigattesten er betinget i disse forhold.

Ferdigmeldinga gjelder for tiltaket slik det er beskrevet i melding om arbeid og tillatelse til
tiltak i sak PLA BYG 161490-2 .

Grunnet opphør av lokal godkjenning 01.01 .2016 blir det et øl<t fokus på det kommunale
tilsynet i perioden 2016-2018. Kommunen minner om at tilsyn på både dokumenter og tiltak
kan gjennomfiøres på alle stadier i byggesaken og i 5 år etter at ferdigattest er gitt. Når
kommunen beslutter iverksetting av tilsyn, kan dette varsles på forhånd. Det foreligger
imidlertid ikke krav til forhandsvarsling, jf. pbl. g 25 og pbl. g 31-7.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Nordland. Klagen skal sendes til Steigen
kommune. Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem,
jf. forvaltningsloven $ 29.

Med vennlig hilsen
Steigen kommune

Tordis Sofie Langseth
Rådmann

Postadresse:

Rådhuset
828I LEINESFJORD

Besøksadresse:
Leines{ord
LEINESFJORD

Telefon: 75 77 88 55

Telefaks:



STEIGEN

Hogne Gjermund Haug og Randi Landfeldt
Trivselsveien24l

8215 Valnesfiord

KOMMUl\B

Dato

15.06.2017
Vår ref.
t7l6t0-3lBS

Arkivkode
G/BNR t02ll3

Deres ref.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK

Saken er behandlet som saksnr. PLA 106117

De underrettes herved om at det er fattetfølgende vedtak:

Hogne Gjermund Haug og Randi Landfeldt gis konsesjon for erverv av gnr. 102 bnr.
eigeno jfr. konsesjonsloven av 2003 $ 9. Prisen for eiendommen er kr. 850.000r-.

Det gjøres særskilt oppmerksom på:

- Parter og eventuelt andre med rettslig klageinteresse har anledning til å klage på
vedtaket innen tre uker. Det vises til vedlagt orientering om klageadgang.
- Varig driveplikt på dyrka jord følger av jordlovens g 8.

Parter
Søkere: Hogne Gjermund Haug og Randi Landfeldt, Trivselsveien24I,82l5 Valnesfiord
Selger: Terje Moen, Andreas Markussonsvei22,80l9 Bodø

Eiendommen
Gnr. 102 bnr. 13 ligger på Valle i Steigen. Det er en liten landbrukseiendom som har vært ute
av drift i mange är.Ifølge gårdskart har eiendommen følgende arealtall:

Postadresse:

Rådhuset
828I LEINESFJORD

Besøksadresse:

Leines{ord
LEINESFJORD

Telefon: 757 78800
Telefaks: 757 78810



Areal i da. Byggeår Gr.flate m2
Fulldyrka iord 0 Våningshus 1950 r64
Overflatedyrka iord 0 Driftsbyenins ukient 136
Innmarksbeite 6.3 Garasje ukient 42
Produktiv skog 27,2 Uthus ukient 9

Annet 72,1

Totalareal 105,6

Det er opplyst i konsesjonssøknaden at alle bygningene er i dårlig stand. Planstatus for
området der tunet ligger er landbruks-, natur- og friluftsområde der bolig- og næringstiltak
kan tillates.

Søkerne
Er i dag bosatt i Valnesfiord. De ønsker å flytte til Steigen og bosette seg på eiendommen.
Eiendommen har små ressurser, men de ønsker å stelle eiendommen med hensyn til
kulturlandskapet, og dyrke en del grønnsaker. Landfeldt er kunstfortgraf og folklorist og vil
bruke stedet og bygninger i den forbindelse.

Pris
Pris for fast eiendom er oppgitt til kr. 850.000,-

Lovgrunnlag
for behandling av denne saka finner vi i konsesjonsloven av 2003. Fullstendig lovtekst finnes
på www.lovdata.no.

$ 9 omhandler særlige forhold som skal vektlegges ved konsesjonsbehandling av
landbrukseiendommer:

$9: Ved avgjørelsen av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til
landbruksformål skal det legges særlig vekt på:

l. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling,
2. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området,
3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning,
4. om erververen anses skikket til å drive eiendommen,
5. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet.

Konsesjon skal i alminnelighet ikke gis dersom det ved ervervet oppstår sameie i
eiendommen, eller antallet sameiere økes.

Det kan gis konsesjon til selskaper med begrenset ansvar. Det skal legges vekt på
hensynet til dem som har yrket sitt i landbruket.

Første ledd nr. I og 4 gjelder ikke sak der nær slekt eller odelsberettiget søker konsesjon
fordi de ikke skal oppfflle boplikten etter $ 5 annet ledd. I slik sak skal det i tillegg til første
ledd nr. 2,3 og 5 blant annet legges vekt på eiendommens størrelse, avkastningsevne og
husforhold. Søkerens tilknytning til eiendommen og søkerens livssituasjon kan tillegges vekt
som et korrigerende moment.

Vurdering av forhold som skal legges vekt på i henhold til $ 9:



- Pris: Eiendommen er unntatt priskontroll da verdi på landbrukseiendommen er under
3.5 00.000,- Jfr. Landbruksdep. Rundskriv ill4-21201 6.

Søkerne skal selv bosette seg på eiendommen. Dette er den beste måten äivareta
bosettingshensynet på.

Driftsgrunnlaget/ressursene på eiendommen er såpass små at det ikke vil være krav
om å opprettholde selvstendig drift. Søkerne vil ikke bære pâlagl bo/driveplikt pga.
eiendommen er under arealgrense dyrket mark. da eiendommen kun har 6,3 da
innmarksbeite.

Konklusjon: Søkerne bør gis konsesjon for erverv av eiendommen.

Med vennlig hilsen
Steigen kommune

Berit Staurbakk
Jordbrukssjef

Gjermund Laxaa
fung. Leder avd. Plan, Utvikling og Drift

Kopi: Terje Moen, Andreas Markussonsvei22,80l9 Bodø



STEIGEN

Ole Jakob Aalstad
Engeløyveien744

8289 ENGELØYA

SØKNAD OM FRADELING AV TOMT - G.NR 67 B.NR 5

KOMMUNE

Dato
19.06.2017

Vår ref.

t71644-2lGS
Arkivkode
G/BNR 6715

Deres ref.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK

Saken er behandlet som saksnr PLA I09lll

De underrettes herved om at det er lattetfølgende vedtak:

Søknad om dispensasjon for fradeling av tomt på Dalahågen gnr. 67, bnr 5 avslås da
søknaden er i strid med kommuneplanens arealdel sitt krav om reguleringsplan for
området, jfr. Plan og bygningsloven $ 12-1 og $ 19-2.

Saksutredning:
Ole Jacob Aalstad søker om fradeling av tomt i området Dalahågen. Han opplyser at området
er avsatt til boligområde mot at det utarbeides reguleringsplan. Han ser nå at
reguleringsplanen tar tid og at ungdom har lyst til å flytte hjem og starte husbygging høsten
2017. Han begrunner søknaden med at tilflytting og boligbygging er viktig for utviklingen i
kommunen og sier at reguleringsplanen vil bli utarbeidet etter hvert, men ungdommen ønsker
svar snarest.

Det søkes i realiteten om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel krav sitt krav om
reguleringsplan for boligområdet B5_1 avsatt til byggeområde i kommuneplanens arealdel
vedtatt juni2016. Søknaden viser at Aalstad er kjent med kommuneplanens bestemmelser for
området. Søknaden behandles derfor som en dispensasjonssøknad fra kravet om
reguleringsplan

Om området
B5_1 er på ca. l8 da hvorav ca. 14 da er på søker sin eiendom. Området ble avsatt som
boligområde etter innspill fra Ole Jacob Aalstad ved oppstart av kommuneplanprosessen i
brev av 29.11.2012. Området ble helt fra starten av vurdert som et nytt, større boligområde
der det i henhold til loven skal kreves reguleringsplan, jfr. Plan og bygningsloven $ 12-1
(utdrag):

Postadresse:
Rådhuset
828I LEINESFJORD

Besøksadresse:

Leinesfiord
LEINESFJORD

Telefon: 97 0l 86 12

Telefaks: 757 78810



Kommunestyret skal sørgefor at det blir utarbeidet reguleringsplanfor de områder i
knmmunen hvor dette følger av loven eller av kommuneplanens arealdel, samt der det ellers
er behovþr å silveþrsvarlig planavklaring og gjennomþring av bygge- og anleggstiltak,

flerbruk og vern i forhold til berørte private og offentlige interesser.
For gjennomføring av stØrre bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kanfa vesentlige
virkninger for miljø og samfunn, lçreves det reguleringsplan.

Gjennom 2 høringsrunder av kommuneplanens arealdel er det ikke kommet innvendinger mot
kravet om reguleringsplan for dette boligfeltet.

Vurdering
En reguleringsplan skal sikre en god utnyttelse av et område og en forutsigbarhet for alle
parter i området. Både naboer, offentlige myndigheter og ikke minst boligkjøperne skal
gjennom reguleringsplanen vite hva som kommer av bygninger i området, herunder høyde,
utseende og plassering, samt adkomst og andre forhold som er viktig for et godt bomiljø. En
fradeling av en enkelttomt i det som er påtenkt å være et tettbygd boligfelt er ikke forenlig
med dette, og vil legge sterke føringer på hvordan resten av arealet utnyttes uten at området
vurderes som en helhet gjennom en reguleringsplan.

Når det gjelder tidsaspektet legges det også vekt at Aalstad lenge har vært kjent med kravet
om reguleringsplan og at han ved oppmøte i kommunen høsten 2016(?) fikk egen innføring i
hva en reguleringsprosess innebar. Som driver av Byggem Steigen forutsettes det også at han
er kjent med Plan- og bygningslovens bestemmelser om reguleringsplaner. Hvis Aalstad
hadde startet arbeidet med reguleringsplan når kommuneplanen var vedtatt, ville den
sannsynligvis vært godkjent i dag. Det bemerkes også at andre private utbyggere nylig har
utarbeidet reguleringsplan i Bogenområdet for âmøte etterspørselen etter boliger.

Ut fra dette kan en ikke se at det er framkommet gode nok grunner til å fravike kravet om
reguleringsplan, og søknaden om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av
tomt i Dalahågen avslås, jfr. Plan og bygningsloven $ 19-2. Siden søknaden avslås, sendes
den ikke pähøringtil regionale eller statlige myndigheter. Av samme grunn kreves heller ikke
nabovarsel.

I henhold til kommunens gebyrregulativ kreves det inn et gebyr pãkr 4310,- for behandling
av søknad om dispensasjon for fradeling av tomt. Faktura ligger vedlagt.

Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra mottat vedtak, jfr Forvaltningsloven. Det gjøres
oppmerksom på at eventuell klage uansett ikke kan tas til følge før det foreligger nabovarsel
ogfør kommunen har sendt dispensasjonssøknaden pähøringtil berørte regionale og statlige
myndigheter, jfr Plan og bygningsloven $ 19-1.

Med vennlig hilsen
Steigen kommune

Gunnar Svalbjørg
Plan- og miljøvernleder

Tordis Sofie Langseth
Rådmann



STEIGEN

Per Løken
Bogøyveien 88

8288 Bogøy

Vår ref.

r71606-2lB3
Arkivkode
G/BNR 48/2

Deres ref.

KOMMUI\E

Dato
t3.07.20t7

MELDING OM DELEGERT VEDTAK

Saken er behandlet som saksnr. PLA 1 llllT

I henhold til forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksareal, har landbruksforvaltningen i
Nord-Salten gjort administrativt vedtak om tildeling av tilskudd for 2017 .

Viser til din søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord datert L0.07.20t7

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:

Vedtak:

SØknaden er imøtekommet med et tilskudd på kr. 29.400¡

FØlgende vilkår settes:

- Evt. endring av grØfting under arbeid rettes opp i grøfteplanen.

- Grøftingen må utføres på en slik måte at det minsker faren for avrenning av jord og

næringsstoffer til vassd rag.

- FØr utbetaling av tilskudd må det framlegges dokumentasjon på gjennomløring. Faktura

for kjøpt materiell/tjeneste, evt. timeliste for eget arbeid, foto.

Søkeren har anledning å klage på vedtaket i henhold til forvaltningsloven. 5e vedlagte

orientering om klageadgang.

Arbei d sf ri st: t3.07 .202O

Kort om tiltakene:

Det gis tilskudd til gjennomÍøring av tiltaket i henhold til søknaden.

Navn: Per LØken Bøgøyveien 88, 8288 BogøV, orgnr. 97L2084L4, kommune L848 Steigen,

Gnr. 48, Bnr.2,5

Tiltakene gjelder: Drenering på eget areal. Arealet ligger nedenfor fylkesveg i Lervika, ca

Besøksadresse:
Leines{ord
LEINESFJORD

Postadresse:
Rådhuset
8281 LEINESFJORD

Telefon:
Telefaks

757 78800
75't 78810



500 m sør/øst av husa på gården. På feltet som trenger drenering er det planlagtfelt å

renske opp 680 m åpengrøft, samt legge plastdrensgrøfter på et par våtere områder. Disse

utglør til sammen 300 m. og har utløp iåpengrøft mot nord. Se avmerking på kart.

Beregnet tilskudd:

980 grøftemeter x kr 30,-/m kr 29.40O ,-

Vurderingsgrunnlag for tiltaket:

Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord

Vi elø, særlig oppmerksom på følgende punkt i forskrifta:
- Frist for gjennomløring av tiltaket er 3 år fra tilskuddet blir innvilget. (S 5)

-lnnvilget tilskudd utbetales etter skriftlig anmodning fra tilskuddsmottaker, dokumentasjon
på utført arbeid.

- Vedtak om innvilget tilskudd kan omgjøres, og utbetalt tilskudd kan kreves tilbakebetalt
dersom det avdekkes forhold som er i strid med det som er forutsatt ved innvilgning av

tilskuddet (S ro¡
- Beregnet tilskudd under kr 3000,- pr. søknad utbetales ikke.

Forhold til annet lovverk:

Det er ingen registrerte automatiske fredede kulturminner i berøring av grøftefeltet. Skulle

det likevel under arbeid i marken oppdages gjenstander eller andre spor som viser eldre

aktivitet i området, må melding sendes Nordland Fylkeskommune og sametinget

omgående. Jfr. Lov av 9. juni 1978 nr.50 om kulturminner (km. g 8 annet ledd)

Tiltaket er også vurdert opp mot prinsippene i Naturmangfoldlovens $$ 8 -fZ. Det er i

tiltaksområdet ikke registrert noen biologiske verdier. Viser til Miljødirektoratets database

"Naturbase".

Tiltaket er også vurdert etter vannforskriften, og kommunen kan ikke se at tiltaket vil være

til skade for resipientene i området.

Kontroll

Kommunen og Fylkesmannen kan kreve nØdvendige opplysninger og kontrollere at bruken

av tilskuddsmidlene er i tråd med forutsetningene. Kommunen vil gjennomføre befaring i

forbindelse med krav om utbetaling av tilskudd.

Med vennlig hilsen
Steigen kommune

Berit Staurbakk
Jordbrukssjef



STEIGEN

Interim Styret for opprettelse av Indre Lundøya Grunneierlag
v / Rune Nilsen, Rune.K.Nilsen@nov.com

OKSØYA ELGVALD . GODKJENNING AV VALD F'OR 2017

KOMMUNE

Dato
27.06.20t7

Vår ref.

171404-4lGS
Arkivkode
VALDN VALDN
Oksøya elgvald

Deres ref.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK

Saken er behandlet som saksnr PLA I 17 ll7

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:

Oksøya elgvald godkjennes med de grenser som gialdt i20l6,jfr. forskrift om
forvaltning av hjortevilt S 11, på følgende vilkår:

o Godkjenningen gielder kun for 2017
o Alle uklare eiendomsgrenser med betydning for elgvaldet skal måles opp og føres

inn i matrikkelen. Der det ikke er tvist om grensene kan oppmåling bestilles fra
kommunen.

o Det det er tvist om eiendomsgrenser eller jaktrettigheter til en eiendom som
inngår i elgvaldet må det så snart som mulig fremmes en sak for jordskifteretten
for å avklare dette.

Saksutredning:

Det vises til vedtak av 03.04.17 der valdets godkjenning ble trukket midlertidig tilbake i
påvente av dokumentasjon av rettighetsforhold og eiendomsgrenser innad i valdet og mot
nabovaldet.

I brev av 6. juni foreslås det fra valdet å bruke eksisterende grenser for Oksøya elgvald i tre
år, inntil eiendomsforhold er avklart.

I epost fra23.6.17 bekrefter oppsitteme på Ytre Lund elgvald at de også ønsker å videreføre
dagens elgvaldgrenser for et år.

Det er derfor foreløpig enighet om yttergrensene for elgvaldene. Kravene i
hj orteviltforskriften er imidlertid ikke oppfr lt:

Postadresse:
Rådhuset
828I LEINESFJORD

Besøksadresse:

Leinesflord
LEINESFJORD

Telefon: 97 01 86 12

Telefaks: '757 78810



I S 1, Søknød om godkjenníng øv vøld. I bokstav b) og c) går det klart fram at søknaden skal
inneholde kart som tydelig viser grensene for valdet og oversikt over de eiendommene (gårds
og bruksnummer) valdet omfatter, og den enkelte eiendoms stønelse innenfor valdets grenser.

I kommentaren til forskriften er det fastslått at: søker er pliktig til å legge fram korrekte
opplysninger om eiendomsgrenser og tellende qreal,

Ut fra kravene i hjorteviltforskriften $ 11 er det derfor fortsatt grunnlag for å avslå søknad om
regodkjenning av valdet:

I S 11 Godkjenning av vald, står det at; <Kommunen kan til enhver tid trekke godkjenningen
av hele eller deler av valdet tilbake og kreve at def fremmes ny søknad dersom
rettighetsforhold som har betydning for godkjenningen av valdet er uklare. Kommunen kan
også kreve at opplysningene som er gitt i søknaden bekreftes eller dokumenteres på nytt.))

I kommentarene til forskriften står det følgende:

<Tvist om rettighetsþrholdene er grunnfor å nekte godkjenning eller trekke tilbake en
godkjenning. Dersom rettighetsþrhold som har betydningfor godkjenningen av valdet er
uklare, ksn kommunen til enhver tid på året trekke godkjenningen av hele eller deler av
valdet ved et enkelneúak, og samtidig be om at det fremmes ny søknad. Dette skal gjøres av
hensyn til enkeltgrunneieres rettssikkerhet. Et slikt lcrav må hq en klar saklig begrunnelse.
Dette kan gjelde grensetvister, tvister om jaktrettigheter i sameie og lignende, Avklaring på
slike rettighetsforhold må gjøres av partene selv eller av rettsvesenet. Jordskifteretten kan i
en brulrsordningþr jaktafastslå hvem som har rettigheter i området og størrelsen på den
enkeltes andel.>

Vurdering
Selv om det fortsatt er tvil om rettighetsforhold og grenser for valdet er det nå en midlertidig
enighet om vttersrensene for valdene. Det framgår i brev fra interimsstyret i Indre Lundøya
grunneierlag at de har jobbet aktivt for å framskaffe dokumentasjon over eiendommene i
valdet, og at de er innstilt på å fremme en sak for jordskifteretten i2019 for de grensene som
da er uklare.

Hvis valdet ikke godkjennes før alle forhold er avklart er vår vurdering at elgstammen på
Lundøya vil bli så stor at det vil føre til problemer med beitetrykk og <tamme> elger. Siden
valdet tidligere har vært godkjent med dagens grenser gjøres det derfor et midlertidig unntak
fra kravet om oversikt over eiendomsforhold for fortsatt å kunne beskatte elgstammen, og å
forebygge problemer med en for stor elgstamme.

Steigen kommune forutsetter følgende :

¡ Alle uklare eiendomsgrenser med betydning for elgvaldet skal måles opp og føres inn
i matrikkelen. Dette gjelder også grensen mellom eiendommer som inngår i valdet.
Der grensene er kjent og der det ikke er tvist om de kan oppmåling bestilles fra
kommunen.

o Det det er tvist om grensen må det snarest fremmes en sak for jordskifteretten.



Vedtaket om godkjenning av valdet er midlertidig for 2017 og en varig godkjenning av valdet
vil ikke skje før alle eiendommene som inngår i valdet er kartfestet i tråd med kravet i
hj orteviltforskrift en.

Det understrekes at det ikke er tilstrekkelig å sende kopi av gamle
tinglysningsdokumenter til Steigen kommune. Grunneierne er selv ansvarlig for å
bestille grenseoppmåling fra kommunen, eller å avklare grensene giennom å reise en
jordskiftesak.

Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra mottatt brev, jfr. Forvaltningsloven.

Med vennlig hilsen
Steigen kommune

Gunnar Svalbjørg
Plan- og miljøvernleder

Kopi: Ytre Lund elgvald v/Per Karlsen

Tordis Sofie Langseth
Rådmann



STEIGEN

Valdansvarlig Per Karlsen
8290 Skutvik

YTRE LUNDØYA ELGVALD . GODKJENNING AV VALD FOR 2017

KOMMUNE

Dato

27.06.20t7
Vår ref.

09lstg-2slGS
Arkivkode
VALDN LUNDØYA
ELGVALD

Deres ref.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK

Saken er behandlet som saksff PLA 1 l8ll7.

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:

Ytre Lund elgvald godkjennes med de grenser som gialdt i20l6,jfr. forskrift om
forvaltning av hjortevilt $ 11, på følgende vilkår:

o Godkjenningen gielder kun for 2017
o Alle uklare eiendomsgrenser med betydning for elgvaldet skal måles opp og føres

inn i matrikkelen. Der det ikke er tvist om grensene kan oppmåling bestilles fra
kommunen.

o Det det er tvist om eiendomsgrenser eller jaktrettigheter til en eiendom som
inngår i elgvaldet må det så snart som mulig fremmes en sak for jordskifteretten
for å avklare dette.

Saksutredning

Det vises til vedtak av 03.04.17 der valdets godkjenning ble trukket midlertidig tilbake i
påvente av dokumentasjon av rettighetsforhold og eiendomsgrenser innad i valdet og mot
nabovaldet.

I brev av 6. juni foreslås det i brev fra interimsstyret i Indre Lundøya grunneierlag å bruke
eksisterende grenser for Oksøya elgvald i tre år, inntil eiendomsforhold er avklart.

I epost fra23.6.17 bekrefter oppsitteme på Ytre Lund elgvald, ved Per Karlsen at de også

ønsker å videreføre dagens elgvaldgrenser for et år.

Det er derfor foreløpig enighet om yttergrensene for elgvaldene. Kravene i
hj orteviltforskrift en er imidlertid ikke oppfu lt :
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I $ 1, Søknød om godkjenning øv vøld.I bokstav b) og c) går det klart fram at søknaden skal
inneholde kart som tydelig viser grensene for valdet og oversikt over de eiendommene (gårds
og bruksnummer) valdet omfatter, og den enkelte eiendoms størrelse innenfor valdets grenser

I kommentaren til forskriften er det fastslått at: søker er pliktig til å legge fram kanekte
opplysninger om eiendomsgrenser og tellende areal.

Ut fra kravene i hjorteviltforskriften $ 1l er det derfor fortsatt grunnlag for å avslå søknad om
regodkjenning av valdet:

I $ // Godkjenning øv vøld, står det at; <Kommunen kan til enhver tid trekke godkjenningen
av hele eller deler av valdet tilbake og kreve at det fremmes ny søknad dersom
rettighetsforhold som har betydning for godkjenningen av valdet er uklare. Kommunen kan
også kreve at opplysningene som er gitt i søknaden bekreftes eller dokumenteres på nytt.))

I kommentarene til forskriften står det fiølgende:

<Tvist om rettighetsforholdene er grunnfor å nekte godkjenning eller trekke tilbake en
godkjenning. Dersom rettighetsþrhold som har betydningfor godkjenningen av valdet er
uklare, kan kommunen til enhver tid på året trekke godkjenningen av hele eller deler av
valdet ved et enkelneùak, og sømtidig be om at detfremmes ny sølcnad. Dette skal gjøres av
hensyn til enkeltgrunneieres rettssikkerhet. Et slikt lcrsv må ha en klar saklig begrunnelse.
Dette kan gjelde grensetvister, tvister om jaktrettigheter i sameie og lignende. Avklaring på
slike rettighetsforhold må gjøres av partene selv eller av rettsvesenet. Jordskifteretten kan i
en bruksordningþr jaktafastslå hvem som har rettigheter i området og størrelsen på den
enkeltes andel.>

Vurdering
Selv om det fortsatt er tvil om rettighetsforhold og grenser for valdet er det nå en midlertidig
enighet om yttergrensene for valdene. I epost fra Per Karlsen den 16.6 skriver han følgende
om eiendomsforholdene :

For vår del så har vi lest nesten alle sþlddelingene da eiendommene på Indre Lund er utgått
fra våre eiendommer Br. l. 4. 5 og 6. Så vi har i den grad det er mulig utfra dagens knrtverk
og slcylddelinger kjennsknp til våre utmarkgrenser. Vi ønsker heller ikke å være part i ei
jordskiftesak da vi mener dette ikke er nødvendigfra vår side.

Hvis valdet ikke godkjennes før alle forhold er avklart er vår vurdering at elgstammen på
Lundøya vil bli så stor at det vil føre til problemer med beitetrykk og <tamme> elger. Siden
valdet tidligere har vært godkjent med dagens grenser gjøres det derfor et midlertidig unntak
fra kravet om oversikt over eiendomsforhold for fortsatt å kunne beskatte elgstammen, og å
forebygge problemer med en for stor elgstamme.

Steigen kommune forutsetter følgende :

o Alle uklare eiendomsgrenser med betydning for elgvaldet skal måles opp og føres inn
i matrikkelen. Dette gjelder også grensen mellom eiendommer som inngår i valdet.
Der grensene er kjent og der det ikke er tvist om de kan oppmåling bestilles fra
kommunen.



o Det det er tvist om grensen må det snarest fremmes en sak for jordskifteretten.

Vedtaket om godkjenning av valdet er midlertidig for 2017 og en varig godkjenning av valdet
vil ikke skje før alle eiendommene som inngår i valdet er kartfestet i tråd med kravet i
hj ortevi ltforskrift en.

Det understrekes at det ikke er tilstrekkelig å sende kopi av gamle
tinglysningsdokumenter til Steigen kommune. Grunneierne er selv ansvarlig for å
bestille grenseoppmåling fra kommunen, eller å avklare grensene giennom å reise en
jordskiftesak.

Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra mottatt brev, jfr. Forvaltningsloven.

Med vennlig hilsen
Steigen kommune

Gunnar Svalbjørg
Plan- og miljøvernleder

Kopi: Oksøya elgvald v/Rune Nilsen

Tordis Sohe Langseth
Rådmann



STEIGEN

Valdansvarlig Rune Nilsen
rune.k.nilsen@nov. com

OKSØYA ELGVALD . FELLINGSTILATELSE ELG 2OI7

KOMMUI{E

Dato
27.06.20t7

Vår ref.
171404-5lGS

Arkivkode
VALDN VALDN
Oksøya elgvald

Deres ref.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK

Saken er behandlet som saksff PLA I l9ll7.

De underrettes herved om at det er fafßtfølgende vedtak:

Oksøya elgvald gis fellingstillatelse på 3 dyr i2017 i henhold til forskrift om forvaltning
av hjortevilt $ 18, tredje ledd. Det fravikes dermed ned fra godkjent minsteareal med 36
o/", jfr. $ 7. Titdeling skjer med L kalver, I voksne hunndyr (1,5 år og eldre) og I voksne
hanndyr (1,5 år og eldre).

Saksutredning
Oksøya elgvald har tidligere vært en del av Engeløya og Lundøya bestandsplanområde, men
siden dette samarbeidet har opphørt skjer årets tildeling direkte og uten bestandsplan.

Minstearealet er satt til 3000 dapä begge øyene. Minstearealet for Lundøya og Engeløya var
tilpasset ulik bestandsstørrelse på de to øyene som ble sett i sammenheng gjennom
bestandsplanen.

Lundøyabestår av følgende elgvald

Vald Tell. areal

ßa\2017
Vald/j aktfelt-ansvarlig

Oksøya 6024 1848V0023 Rune Nilsen
Ytre Lund I 5054 1848V Per Karlsen
Totalt areal 21078

Tildeling av kvote til Oksøya elgvald skjer etter samme vurderinger som Ytre Lund elgvald.
Det legges ved tildelingen vekt på at valdef i2016 felte en kalv og et ungdyr og ingen voksne
dyr.
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Vurdering:
Ltndøya har en stor elgstamme og hele kvoten er felt hvert år siden jaktoppstart med liten
jaktinnsats, bortsette frai20l6 der to dyr ikke ble felt päøya. Det vurderes allikevel at

fiorårets kvote var forsvarlig og den opprettholdes i 2017 .

Det fravikes derfor fra minstearealet med 36 o/o,jfr. forskrift om forvaltning av hjonevilt $ 7
slik at det legges til grunn et areal pä 1916 da per dyr. En vurdering av minstearealet vil skje
ved evaluering av målsettinger for hjortevilt etter jakta2018.

Ytre Lund fikk tildelt 4 kalver, 2 voksne hunndyr (1,5 år og eldre) og 2 voksne hanndyr (1,5
år og eldre), jfr. Forskrift om forvaltning av hjortevilt $ 18.

Oksøya elgvald tildeles med dette I kalv, l voksent hundyr (1,5 år og eldre) og I voksne
hanndyr (105 år og eldre), jfr. Forskrift om forvaltning av hjortevilt $ 18:

$ 18, tredje ledd:
Fellingstillatelse sknl fordeles på følgende kategorier
a) elg: kalv (% år), volrsne hunndyr (I% år og eldre), voksne hanndyr (l% år og
eldre), Kalv kan felles i stedet þr voksne dyr.

Forskriftens $ 18 gir ikke mulighet til å skille mellom ungdyr og voksne. Det tildeles derfor
forholdsvis mye kalv päLundøya. Når det tildeles til sammen 3 voksne kyr og 3 voksne okser
(dvs 1,5 år og eldre) pâLundøya, er det fordi det da gis mulighet for å felle ungdyr. Lundøya
har historisk hatt mange store okser. Det er svært viktig å beholde store okser i en bestand og
det anbefales at valdet vurderer egne regler slik at det ikke blir felt for mange av de største
oksene.

I henhold til Forvaltningslovens bestemmelser kan vedtaket påklages innen 3 uker fra mottatt
brev.

Med vennlig hilsen
Steigen kommune

Gunnar Svalbjørg
Plan- og miljøvernleder

Tordis Sofie Langseth
Rådmann



STEIGEN
KOMMUNE

Nordland Fylkeskommune

8048 BODØ

SLAKTEMERDLOKALITET STORSKJ,ÐRET . UTTALELSE FRA STEIGEN
KOMMUNE

Vår ref.
t71647-3lGS

Arkivkode
u43

Deres ref.

t7140975
Dato

27.06.20t7

MELDING OM DELEGERT VEDTAK

Saken er behandlet som saksff PLA l20ll7

De underrettes herved om at det er avgitt følgende uttalelse:

1. Vurdering i henhold til Plan- og bygningsloven: Søknad om
slaktemerder/ventemerder på lokaliteten Storskjæret i Steigen er i tråd med
kommuneplanens arealdel og områdereguleringsplan for Bogøy næringsområde,
begge vedtatt av Steigen kommunestyre den 22.06.2016.

2. Uttalelse til behandling etter Akvakulturloven: Steigen kommune anbefaler at
Cermaq Norway AS får tillatelse til å legge ut slaktmerder ved Storskjæret som
omsøkt.

Saksutredning:
Steigen kommune har mottatt søknad om lokalitet for slaktemerder ved Storskjæret for
offentlig utlysning og kommunal behandling fra Nordland Fylkeskommune. Søknaden har
vært lagt ut til offentlig ettersyn. Det kom en merknad til søknaden fra Nordland Fylkes
fiskarlag som ikke hadde noen merknader til søknaden.

Cermaq begrunner søknaden bl.a. slik:
<Cermaq søker nå Nordlandfylkeskommune om godkjenning av ny lokalitetfor slaktemerd i
tillcnytning til slaheriet. Fiskeridirektoratet har i brev datert 3. mars 2017 gitt tilsagn om
slahemerd-tillatelse på 1.800 tonn.
Det fysiske anlegget plønlegges med 6 merder, hver med en kapasitet på 300 tonn. Slakteriet
har en køpasitet på 300 tonn rundfisk per dag, tilsvarende 250 tonn sløydfisk med hode.
Det omsøkte volumet gir grunnlagþr å hafiskfor maksimalt 6 dagers produksjon i anlegget.

Volumet og utformingen av anlegget er lagt opp for å gi en mest mulig rasjonell utnyttelse av
Postadresse:
Rådhuset
828I LEINESFJORD

Besøksadresse:

Leineslord
LEINESFJORD

Telefon: 97 01 86 12

Telefaks: 757 78810



brønnbåten som er planlagt brukt. Båten har en kapasitet på 600 tonn per tur, og anlegget
kan da fylles opp på 3 turer. De dagene hvor brønnbåten ikke fører fisk til slqktemerden vil
båten bli bruh til transport/utsett av smolt, flytting av fisk, avlusing med ferslcvann, mv.

Sømlet sett vil dette gi en ffiktiv ogfleksibel drift både þr slakteriet og brønnbåten.
Det er fremdeles enkelte uavklarte þrhold rundt avløpsledningenfra slakteriet, ogflytting
av utslippspunhet þr eksisterende kommunalt avløp i Bogen. Cermaq har øllerede hatt
dialog med Mattilsynet om dette, men ønsker også å ha et eget møte med Mattilsynet og
Fylkesmannen i Nordland om dette når saken kommer til behandling hos disse instansene.))

Vurdering
Forhold til kommuneplanens arealdel
Slaktemerdelokaliteten ved lakseslakteriet på Storskjæret er avklart i henhold til Plan- og
bygningsloven gjennom Kommunestyrets behandling av kommuneplanens arealdel og
gjennom områdereguleringsplan for Bogøy næringsområde. Begge planene ble behandlet den
22.06.16.I kommuneplanen er området avsatt til kombinert formål
FerdseliAkvakultur/havneområde i sjø, og i reguleringsplanen er området avsatt til
havneområde i sjølAkvakultur.

I forhold til Akvakulturloven anbefaler Steigen kommune at søknaden innvilges som omsøkt
slik at slakteriet kan operere som forutsatt. Kommunen forutsetter at Mattilsynet og
Fylkesmannen i Nordland stiller nødvendige krav i forhold til utslipp og miljøpåvirkning i
tråd med sine ansvarsområder.

Saken behandles delegert i henhold til kommunens delegasjonsreglement.

Med vennlig hilsen
Steigen kommune

Gunnar Svalbjørg
Plan- og miljøvemleder

Vedlagt: Uttalelse fra Nordland Fylkes fiskarlag

Tordis Sofie Langseth
Rådmann



STEIGEN
KOMMUNE

Elin Djupvik
Abelveien 34
8372 GRAVDAL

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL MED SNØSCOOTER.
ELIN DJUPVIK

Vår ref.
17ts74-2lGS

Arkivkode
K01

Deres ref. Dato

04.07.20t7

MELDING OM DELEGERT VEDTAK

Saken er behandlet som saksnr PLA l24ll7.

De underrettes herved om at det er fafiet følgende vedtak

Elin Djupvik, Gravdal gis flerårig tillatelse til kjøring med snøscooter med kjennetegn
2X5960 fra d.d. -30.04.2021 (a år). Tillatelsen er gitt i medhold av lov om motorferdsel i
utmark med nasjonal forskr. av 15.05.88 med senere endr.n $ 5 b, samt i henhold til
Steigen kommunes retningslinjer for slike søknader. Tillatelsen innebærer også at
ektemann Lars Djupvik kan føre scooteren.

Tillatelsen gielder for området; Parkeringsplass Marhaug og langs skogsvei til egen hytte
ved Almenningsvatnet. I tillegg gis det tillatelse til nødvendig kjøring fra hytta og ned på
Almenningsvatnet i forbindelse med isfiske. Det gis tilatelse til inntil 10 turer for isfiske per
år. For slik kjøring skal det føres kjørebok (vedlagt) med dato og signatur som skal
medbringes og framvises sammen med tillatelse ved kontroll. Overtredelse er å anse som
misbruk av dispensasjon. Original kjørebok skal returneres Steigen kommune umiddelbart
etter dispensasjonens gyldighetstid.

Tillatelsen gis i forbindelse med følgende oppdrag; Tilatelse til kjøring for
funksjonshemmede.

Vilkår:
o Gitt kjøretillatelse gjelder kun for inntegnet trasé og angitt formål/tidsrom.
o Barmarkskjøring med snøscooter er ikke tillatt. Tillatelser til motorferdsel på snødekt

mark gitt av kommunen gjelder ikke lenger enn til l. mai.
o For ferdsel på annens grunn må grunneierens samtykke innhentes førkjøringkan skje

Søker er selv ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse til kjøring.
o Ferdselen skal være så skånsom og hensynsfull som mulig og utføres på en slik måte

at den er til minst mulig forstyrrelse for dyreliv, fugleliv og annen virksomhet og
ferdsel i området.

Postadresse:
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Nattforbud: All kjøring mellom kL.22.00 og 07.00 er forbudt. Dette gjelder
all kjøring tillatt fra kommunen etter søknad.

Denne tillatelse skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av politi,
naturoppsyn eller kommunens delegerte.
Mislighold av dispensasjonen og/eller vilkår satt i den, samt endrede forutsetninger,
kan føre til inndragning av dispensasjonen.

Ved eventuell bytting til ny snøskuter skal nytt registreringsnummer meldes fra til
kommunen v/undertegnede.

Saksutredning
Søknaden er vurdert i forhold til Kommunale retningslinjer for behandling av søknader om
dispensasjon for motorferdsel i utmark i Steigen kommune, fastsatt 15.10 2013. Søker har
vedlagt legeerklæring for funksjonshemming og søknaden behandles etter $ 5 b i nasjonal
forskrift. Søknaden er vurdert i henhold til Naturmangfoldloven $ I - 12 uten at en kan se at
naturforhold av betydning blir berørt. Vedtaket kan påklages innen 3 uker, jfr
forvaltningsloven.

Med vennlig hilsen
Steigen kommune

a

o

Gunnar Svalbjørg
Plan- og miljøvernleder

Tordis Sofie Langseth
Rådmann

Vedlegg: -Kjørebok for 4 är
-Kart (med h¡te som rød sirkel og deler av kjøretrasè. Resten av tillatelsen gjelder fra

skogsvei):



DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK

KJØREBOK
For EIin Djupvik, Gravdal

Sesongen 201712018

I henhold til delegert vedtak av 04.07.2017 i sak PLA I24ll7 skal det ved bruk av
dispensasjonen føres kjørebok for kjøring i forbindelse med isfiske. For at dispensasjonen
skal være gyldig, skal den som innehar dispensasjonen, før turen starter påse at kjøreboka er
datert, päført kjøreformål og signert. Denne kjøreboka skal medbringes og framvises sammen
med vedtaket om tillatelse ved kontroll. Overtredelse er å anse som misbruk av dispensasjon.

Original kjørebok skal returneres Steigen kommune umiddelbart etter dispensasjonens

Tur nr. Dato Formål Signatur

1

2.
aJ

4

5

6

7

8

9.

10.

Steigen kommune

Dato Signatur:



DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK

KJØREBOK
For Elin Djupvik, Gravdal

Sesongen 201812019

I henhold til delegert vedtak av 04.07.2017 i sak PLA l24ll7 skal det ved bruk av
dispensasjonen føres kjørebok for kjøring i forbindelse med isfiske. For at dispensasjonen
skal være gyldig, skal den som innehar dispensasjoneno før turen starter påse at kjøreboka er
datert, pâførtkjøreformål og signert. Denne kjøreboka skal medbringes og framvises sammen
med vedtaket om tillatelse ved kontroll. Overtredelse er å anse som misbruk av dispensasjon.

Original kjørebok skal returneres Steigen kommune umiddelbart etter dispensasjonens

Tur nr. Dato Formål Signatur

I
2

3

4

5

6.

7

8

9

10.

Steigen kommune

Dato



DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK

KJØREBOK
For Elin Djupvik, Gravdal

Sesongen 201912020

I henhold til delegert vedtak av 04.07.2017 i sak PLA l24ll7 skal det ved bruk av
dispensasjonen føres kjørebok for kjøring i forbindelse med isfiske. For at dispensasjonen
skal være gyldig, skal den som innehar dispensasjonen, før turen starter påse at kjøreboka er
datert, påført kjøreformål og signert. Denne kjøreboka skal medbringes og framvises sammen
med vedtaket om tillatelse ved kontroll. Overtredelse er å anse som misbruk av dispensasjon.

Original kjørebok skal returneres Steigen kommune umiddelbart etter dispensasjonens

Tur nr. Dato Formål Signatur

1

2
aJ

4

5

6

7

8

9

10.

Steigen kommune

Dato:



DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK

KJØREBOK
For Elin Djupviþ Gravdal

Sesongen 20201202t

I henhold til delegert vedtak av 04.07.2017 i sak PLA l24ll7 l3 skal det ved bruk av
dispensasjonen føres kjørebok for kjøring i forbindelse med isfiske. For at dispensasjonen
skal være gyldig, skal den som innehar dispensasjoneno før turen starter påse at kjøreboka er
datert, päført kjøreformål og signert. Denne kjøreboka skal medbringes og framvises sammen
med vedtaket om tillatelse ved kontroll. Overtredelse er å anse som misbruk av dispensasjon.

Original kjørebok skal retumeres Steigen kommune umiddelbart etter dispensasjonens

Tur nr. Dato Formål Signatur

1

2
aJ

4

5

6

7

8

9

10.

Steigen kommune

Dato:.. Signatur:



STEIGEN

Heidenberg Gårdsdrift
Trond Ivar Heidenberg

8289 Engeløya

Vår ref.

t71677-2lBS
Arkivkode
G/BNR 87/5

Deres ref.

KOMMUNE

Dato
06.07.2017

MELDING OM DELEGERT VEDTAK

Saken er behandlet som saksnr PLA 126117.

I henhold til forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksareal, har landbruksforvaltningen i
Nord-Salten gjort administrativt vedtak om tildeling av tilskuddfor 2017.
Viser til din søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord mottatt 20.06.20L7

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:

Vedtak:

Søknaden er imøtekommet med et tilskudd på kr. 31.550,-

Følgende vilkår settes:

- Evt. endring av grØfting under arbeid rettes opp igrøfteplanen.
- Grøftingen må utføres på en slik måte at det minsker faren for avrenning av jord og

nær¡ngsstoffer ti I vassdrag.

- FØr utbetaling av tilskudd må det framlegges dokumentasjon på gjennomføring. Faktura

for kjøpt materiell/tjeneste, evt. timeliste for eget arbeid, foto.

Søkeren har anledning å klage på vedtaket i henhold til forvaltningsloven. Se vedlagte

orientering om klageadgang.

Arbeidsfrist : 06.06..2020

Kort om tiltakene:

Det gis tilskudd til gjennomføring av t¡ltaket i henhold til søknaden.

Navn: Heidenberg Gårdsdrift v/ Trond lvar Heidenberg, orgnr. 815678532, kommune L848

Steigen, Gnr. 87, Bnr. 5

Tiltakene gjelder: Drenering på eget areal. Det er to felt som trenger drenering. Det ene

Besøksadresse:
Leines{ord
LEINESFJORD

Postadresse:

Rådhuset
828I LEINESFJORD

Telefon:
Telefaks

757'Ì8800
757 78810



ligger på gnr. 85/3 ca 400 m vest om husa på gården, og det andre feltet ligger pà gnr.87/5,

ca 500 m sør om husa på gården, (ovenfor Fylkesveg). Se kart.

På det første feltet er det planlagt systematisk grøfting på nordvestre del. Sugegrøftene har

utløp i kanal mot vest. Området utgjør 4 da. Det er i tillegg planlagt tre enkeltgrøfter lengre

sør på stykket. Disse utgjØr til sammen 185 m.

På det andre feltet er det planlagt systematisk grøfting med sugegrØfter som kobles på en

samlegrøft. Denne har utløp i åpen kanal mot vest. Området her utgjør 9 da.

Beregnet tilskudd:

L3 da systematisk grøft¡ng x kr 2000/da

L85 m anna srøfter x kr 30,-/m

kr 26.000,-

kr 5.550,-

Totalt kr 31.550,-

Vurderingsgrunnlag for tiltaket:

Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord

Vi elø, særlig oppmerksom på følgende punkt i forskrifta:

- Frist for gjennomløring av tiltaket er 3 år fra tilskuddet blir innvilget. ($ 5)

-lnnvilget tilskudd utbetales etter skriftlig anmodning fra tilskuddsmottaker, dokumentasjon

på utført arbeid.

- Vedtak om innvilget tilskudd kan omgjøres, og utbetalt tilskudd kan kreves tilbakebetalt
dersom det avdekkes forhold som er i strid med det som er forutsatt ved innvilgning av

tilskuddet ($ rO¡

- Beregnet tilskudd under kr 3000,- pr. søknad utbetales ikke.

Forhold til annet lovverk:

Det er ingen registrerte automatiske fredede kulturminner i berøring av grøftefeltet. Skulle

det likevel under arbeid i marken oppdages gjenstander eller andre spor som viser eldre

aktivitet i området, må melding sendes Nordland Fylkeskommune og sametinget

omgående. Jfr. Lov av 9. juni 1978 nr.50 om kulturminner (km. 5 8 annet ledd)

Tiltaket er også vurdert opp mot prinsippene i Naturmangfoldlovens S$ 8 -12. Det er i

tiltaksområdet ikke registrert noen biologiske verdier. Viser til Miljødirektoratets database

"Naturbase".

Tiltaket er også vurdert etter vannforskriften, og kommunen kan ikke se at tiltaket vil være

til skade for resipientene i området.

Kontroll

Kommunen og Fylkesmannen kan kreve nØdvendige opplysninger og kontrollere at bruken

av tilskuddsmidlene er i tråd med forutsetningene. Kommunen vil gjennomføre befaring i

forbindelse med krav om utbetaling av tilskudd.



Med vennlig hilsen
Steigen kommune

Berit Staurbakk
Jordbrukssjef



STEIGEI{

Unni Sissel Paulsen
Bøsjyveien 4

8289 Engeløya

Vår ref.
t7l4t8-7lBS

Arkivkode
G/BNR 87/6

Deres ref.

KOMMUNE

Dato
t9.07.2017

MELDING OM DELEGERT VEDTAK

Saken er behandlet som saksnr PLA l30ll7

De underrettes herved om at det er fattetfølgende vedtak:

Steigen kommune gir tillatelse til dyrking av omsøkt areal, ca. 30 da som vist på kart i
søknâd fra23.06..2017. Godkjenningen har 3 års varighet i henhold til forskrift om
godkjenning av plan for nydyrking.

Bakgrunn:
Unni Sissel Paulsen eier landbrukseiendommen Gnr. 87, Bnr. 6 iBø på Engeløya, Steigen
sammen med sin mann. De driver ikke selv, men leier ut jorda som tilleggsjord. En
melkeprodusent iBø,Bjøm Otto Bamberg trenger mer dyrket arcal, da det er planer om
utvidelse av drifta. Bamberg skal stå for dyrkingen, og det skal inngås langsiktig skriftlig
jordleiekontrakt.
Eiendommen Gnr. 87, Bnr.6 er på 1514,7 da fulldyrka jord, 0,2 da overflatedyrka jord og 9,5
da innmarksbeite. Arealet som skal dyrkes består av lett dyrkbar jord. Skog/krattbevokst
fastmark. Planen er å grave en avskjæringsgrøft i overkant av stykket med avløp ut i
äpengrøft som legges midt etter stykket. Denne har avløp ut i bekk som går under vegen. Det
legges sugegrøfter med 10 m avstand i fiskebensmønster med utløp i åpengrøft. Det omsøkte
areal ligger inntil tidligere dyrket areal, ca. 1300 m øst om husa på garden, langs frlkesveg
mot Mjelde. Se vedlagt kart.

Miljøkonsekvenser:
Tiltaket er vurdert i forhold til Naturmangfoldloven, $$ 8-12. Ifølge Naturbasen foreligger
det ikke noen registrerte naturtyper, verneområde, truede arter etc. innenfor det aktuelle
området. Men det er viktig at dyrkingen skjer på en slik måte at den ikke er til ulempe for
miljøet.

Postadresse:

Rådhuset

828I LEINESFJORD

Besøksadresse:
Leineslord
LEINESF.IORD

Telefon: 757 78800
Telefaks: ?57 78810



Uttalelser fra høringsinstanser
Saken har vært sendt til høring til Kulturminneavdelingen ved Nordland Fylkeskommune,
Kulturavdelingen og Sametinget. Det er ikke påvist konflikter med automatiske fredede eller
andre verneverdige kulturminner. Kulturavdelingene påpeker meldeplikt dersom det under
maskininngrep skulle støte på fornminner, Jfr. Kulturminnelovens $ 8,2. ledd.

Vurdering:
Unni Sissel Paulsen har ikke behov for mere areal, men et nabobruk som har planer om
bruksutbygging har behov for mer areal. Arealet er fastmark, og ligger like inntil tidligere
dyrket areal pä eiendommen. Arronderingen vil bli bra.
Det er ikke noen fiskeførende vassdrag i området, eller gjort noen registreringer i Naturbasen
til Miljødirektoratet som ville kunne ta skade av en videre dyrking.
Kommunen ser positivet på prosjektet og innvilger søknaden.

Med vennlig hilsen
Steigen kommune

Berit Staurbakk
Jordbrukssjef

Vedlegg. Kopi av skriv fra høringsinstanser og kart

Kopi: Bjørn Otto Bamberg, 8289 Engeløya

Brevet er sendt ut elektronisk, derfor ingen signatur

Tordis Sofie Langseth
Rådmann



STEIGEl\

Lie - Eiendom AS
Hyttebakken26B
8011 BODØ
Mail : vidar@svalehus.no

Vår ref.
t7ls6t-6lGS

Arkivkode
K23

Deres ref.

KOMMUNB

Dato
03.08.2017

MELDING OM DELEGERT VEDTAK

PÅLEGG oM oppRyDDrNG GNR. 6 BNR 12,17 AUVIKA oc VEDTAK oM
TVANGSMULKT

Saken er behandlet som saksnr PLA l32ll7.

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:

1. Steigen kommune pålegger med dette Lie Eiendom A/S v/Vidar Strømseth å:

Tiltak: Frist:

Pålegget er gitt etter forurensningsloven $ 7 og S 37 første ledd.

2. Steigen kommune har vedtatt å bruke tvangsmulkt for å sikre at dere rydder opp i
henhold til pålegg i punkt L. Vedtaket går ut på at dere må betale kr. 2000.- per dag
hvis ikke eiendommen er ryddet opp og avfallet levert til et godkjent avfallsmottak
innen 14.8.17. Tvangsmulkten løper helt til dere har ryddet opp og levert avfallet til et
godkjent avfallsmottak og til Steigen kommune har mottatt dokumentasjon på dette.
Vedtaket er giort med hjemmel i forurensningsloven $ 73.

Postadresse:

Rådhuset
828I LEINESFJORD

Besøksadresse:
Leines{ord
LEINESFJORD

Telefon: 97 01 86 12

Telefaks: 757 78810

Fjerne alt av aske og gienværende avfall og levere det til
godkjent mottak.

14.8.2017

Foreta en opprydding på stedet, herunder å fierne alt av
forurensede masser på en radius på ca. l.0x10m og levere det til
godkjent mottak, jfr. sirkel på kart.

14.8.2017

Fjerne annet avfall som er lagt andre steder rundt huset i
henhold til bilder og levere det til godkjent mottak, jfr. piler på
kart.

14.8.2017



Bakgrunn - pålegg om opprydding
Det vises til varsel om pålegg og varsel om forurensningsgebyr (tvangsmulkt) i vårt brev av
18.05.17, samt utsettelse av frister, senest i epost av 30. juni. Siste frist var satt til 30.7 .ll .

Vi kan ikke se at det er mottatt dokumentasjon på at opprydding er foretatt som beskrevet i
vårt brev. Vi understreker at alt avfall skal leveres til godkjent avfallsmottak og at
nedgraving av avfall og all form for brenning av avfall er forbudtjfr. forurensningslovens $ 7
Vi antar at hele eller deler av avfallet må leveres som spesialavfall.

Steigen kommune skal varsles skriftlig når påleggene er giennomført. Kopi av kvittering for
det leverte avfallet og for de forurensede massene skal sendes Steigen kommune. Vi vil
befare stedet når melding om at avfallet er fiernet, er mottatt.

Bakgrunnen for vedtaket om tvangsmulkt
I vårt varsel om pålegg av 18.05.17, varslet kommunen også at dere ville kunne få en

tvangsmulkt dersom dere ikke holdt fristen for å rydde opp. Sist frist var 3I.07. Vi har ikke
mottatt tilbakemelding fra dere innen fristen. I telefonsamtale den 3.8 bekreftet Vidar
Strømseth at opprydding ikke var ferdig.

Hvem krever inn tvangsmulkten?
Det er Statens innkrevingssentral som krever inn tvangsmulkten på vegne av kommunen.
Hvis dere ikke betaler frivillig, kan Statens innkrevingssentral ta utleggspant (det vil si ta pant
i en av deres eiendeler) eller utleggstrekk (det vil si trekke en fast andel av din lønn, pensjon,
trygd eller lignende). Pengene tilfaller staten.

Klage på vedtaket
Dere kan klage på vedtaket, jamfør forvaltningsloven $ 28. Fristen for å klage er tre uker
Husk å begrunne klagen og oppgi hvilke endringer dere ønsker. Send klagen til
postmottak@steigen.kommune.no.

Selv om dere eller andre klager på vedtaket, må dere i utgangspunktet følge pålegget.
Kommunen kan likevel bestemme at pålegget ikke skal gjennomføres før klagen er avgjort.
Det kan skje på kommunens eget initiativ eller fordi noen ber om det, og avgjørelsen om dette
kan ikke påklages, janfør forvaltningsloven $ 42.

Med vennlig hilsen
Steigen kommune

Gunnar Svalbjørg
Plan- og miljøvernleder

Vedlegg: 8 bilder og kartutsnitt

Kopi:

Lensmannen i Steigen
Helnessund Skj ærgårdspark AS, knut@natten.no

Tordis Sofie Langseth (sign)
Rådmann



Kart. Ring marker ca område for ulovlig brenning av avfall og forurensede masser, piler
markerer ca sted for annen forurensing som må fiernes.



Fra brenningen av avfall



Fra brenningen av avfall. Bildet
viser diverse avfall som er brent.



Fra brenningen av avfall, rester
etter blant annet hermetikk,
madrasser, glass og glava el.l.



Fra brenningen av avfall



Plassen der det er brent er i
overkant av 10 x 10 meter. Det er
tydelig tegn på at det er fult sand
over tidligere brenninger av
avfall.



I en gammel fryser var det samlet
metallskrap der flere deler bar
tegn på å være brent.



Det var også delvis brent 3

madrasser et annet sted på
eiendommen.



Et annet sted på eiendommen var
det rester etter annet avfall som
var dumpet, også dette er ulovlig
avfall.



STEIGEN

Villa Haugen AS
Grøtøya Il

8283 Leinesfiord

Vår ref.

r61925-52lLD
Arkivkode
G/BNR 31/8

Deres ref.

KOMMUNE

Dato
16.08.20t7

MELDING OM DELEGERT VEDTAK
NY MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE VILLA HAUGEN

Saken er behandlet som saksm PLA 136117.

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:

Villa Haugen får midlertidig brukstillatelse fram til 30.09.2017.

Saken gjelder: Ny midlertidig brukstillatelse for Villa Haugen päGrøtøya

Søker: Villa Haugen A/S v Unni Johnsen

6.04.2017 ble det gitt midlertidig brukstillatelse for Villa Haugen fram til 1.07 .17 på vilkår av
at flere spesifiserte tiltak skulle vere utført innen denne dato. Blant annet gjaldt dette
etablering av dør i kjeller og maling av overflater i brannhemmende maling. I søknad om ny
midlertidig brukstillatelse mottatt 30.06.17, blir det vist til at dør i de aktuelle dimensjoner
ikke kan leveres og monteres før i august. Videre at brannhemmende maling ønskes erstattet
av automatisk slukkeanlegg, fordi det ikke er mulig å Ë brannhemmende maling i de

originale farger. I brannkonseptet som fulgte søknaden ved første gangs søknad om
midlertidig brukstillatelse, ble automatisk slukkeanlegg vurdert som et likeverdig altemativ til
brannhemmende maling.

Det har 24.07.2017 kommet inn et brev fra Trond Lohne på gnr/bnr. 31/2 som påpeker
manglende dispensasjon. Dette stemmer ikke da Fylkesmannen i oversendinger av
klagebehandlinger, mottatt 30.06.17, har stadfestet Steigen kommune sin dispensasjon fra
plankravet i kommuneplanens arealdel og vedtak om bruksendring for Villa Haugen. De
momentene som elles blir tatt opp i brevet om veirett er imøtegått i den samme
klagebehandlingen. Vi viser her til PBL $ 1.9 2. ledd: Det kan i byggesaken ikke klages på

þrhold som er avgjort i bindende reguleringsplan, ved dispensasjon ,eller i tidligere vedtak i
byggesaken, og hvor klagefristenfor disse vedtakene er utløpt.

Postadresse:

Rådhuset
828I LEINESFJORD

Besøksadresse:
Leinesfiord
LEINESFJORD

Telefon:
Telefaks:



Kommunen gir ny midlertidig brukstillatelse fram til 30.09 på vilkår av at dør og automatisk
slukkeanlegg blir ferdigmontert snarest mulig. Det må da søkes om ferdigattest og legges ved
nødvendig dokumentasjon.

Vi legger til grunn at Norconsult AS v/Ronny Myhre fremdeles står som ansvarlig søker.

Gebyr:

Søknder etter $ 20 er gebyrpliktig. Gebyr er beregnet etter gjeldene betalingsregulativ og
belastes tiltakshaver:

Midlertidig brukstillatelse utover I tillatelse pr sak kr 1000.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Nordland. Klagen skal sendes til Steigen kommune
v/byggesakskontoret. Klagefristen er 3 uker fra det tidspunktet underretning om vedtaket er
kommet fram, jf forvaltningsloven $ 29.

Med vennlig hilsen
Steigen kommune

Lisbeth Dahle
Byggesaksbehandler

Kopi: Norconsult AS, pb 234,800I Bodø
Matrikkelfører, her
Trond Lohne, Idrettsveien 35,5052 Bergen

Tordis Sofie Langseth
Rådmann



STEIGET{

Asle Roald Bogen
Neptunveien2l A

9303 Silsand

Vår ref.
t71780-3/BS

Arkivkode
G/BNR 48III

Deres ref.

KOMMUNE

Dato
23.08.20t7

MELDING OM DELEGERT VEDTAK

Saken er behandlet som saksnr PLA |40ll7

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:

Asle Roald Bogen gis konsesjon for erverv av gnr. 48, bnr. 11 i Steigen, jfr.
Konsesjonsloven av 2003 $ 9.

Det gjøres særskilt oppmerksom på:
- Parter og eventuelt andre med rettslig klageinteresse har anledning til å klage på
vedtaket innen tre uker.

Parter
Søkere: Asle Roald Bogen, Neptunveien2I A,9303 Silsand
Selger: Astrid Aarbø, J.L. Mowinckels vei 30, 5145 Fyllingsdalen,Yzpart

Arvid,{ge Hanssen, Holmenveien 14, 8514 Narvik, %part
Roy Gunnar Hanssen, Moveien 3,8520 Ankenes, /+ part

Eiendommen
Gnr. 48 bnr. 11 ligger i Leirvikbogen. Det er en utmarksteig på 7 daa.Ifølge gårdskart er
dette uproduktiv skogsmark. Det er ikke bygninger på eiendommen.

Planstatus for området der teigen ligger er delvis innenfor BRU/BN
( Råstoffutvinning/næring) og LSBN (landbruk, natur med spredt boligbebyggelse)

Søkeren
Asle Roald Bogen er eier av Gnr. 47,Bnr. I i Bogen. Han har høyere landbruksutdanning og
lang praksis fra landbruksforvaltningen. Hans eiendom gnr. 47ll grenser til aktuelle eiendom
gnr.48lI1. Dette gar fram av jordskiftekart fra 2010. Søkerens begrunner kjøpet med at det
må ses i sammenheng med godkjent masseuttak på naboeiendommen Gnr.47lI. Det søkes
driftskonsesjon for masseuttaket. Kjøp av aktuell eiendom Gnr. 48/11 vil føre til en forbedret

Besøksadresse:

Leinesfiord
LEINESFJORD

Postadresse:
Rådhuset

828I LEINESFJORD
Telefon:
Telefaks

757 78800
757 78810



adkomst til framtidig masseuttak. Videre skal eiendommen brukes til skogsdrift, og som en
del av plan for planlagtlpälagt omlegging av turveinett til Jamfiellet.

Pris
Pris for eiendommen er oppgitt til kr. 100.000,-.

Lovgrunnlag
for behandling av denne saka finner vi i konsesjonsloven av 2003. Fullstendig lovtekst finnes
på www.lovdata.no.

$ 9 omhandler særlige forhold som skal vektlegges ved konsesjonsbehandling av
landbrukseiendommer:

$9: Ved avgjørelsen av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til
landbruksformål skal det legges særlig vekt på:
1. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling,
2. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området,
3. om ervervst innebærer en driftsmessig god løsning,
4. om erververen anses skikket til å drive eiendommen,
5. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet.

Konsesjon skal i alminnelighet ikke gis dersom det ved ervervet oppstår sameie i
eiendommen, eller antallet sameiere økes.

Det kan gis konsesjon til selskaper med begrenset ansvar. Det skal legges vekt på
hensynet til dem som har yrket sitt i landbruket.

Vurdering av forhold som skal legges vekt på i henhold til g 9:
- Pris: Eiendommen er unntatt priskontroll Jfr. Landbruksdep. Rundskriv }i4-212016
- Kjøp av eiendommen vil føre til driftsmessig og samfunnsmessig god løsning sett i

sammenheng med fremtidig planlagt masseuttak på tilgrensende eiendom 4711.

- Det vil bli foretatt uttak av skog/ved. Hensynet til helhetlig ressursforvaltning og
kulturlandskap forventes derfor å bli ivaretatÍpårbeste måte.

Konklusjon: Søkeren bør gis konsesjon for erverv av eiendommen.

Med vennlig hilsen
Steigen kommune

Berit Staurbakk
Jordbrukssjef

Gjermund Laxaa
Skogbrukssjef

Kopi: Astrid Aarbø, J.L.Mowinckels vei 30, 5145 Fyllingsdalen
Arvid Äge Hanssen, Holmenveien 14, 8514 Narvik
Roy Gunnar Hanssen, Moveien 3 8520 Ankenes



STEIGEI{

Ålstadøya Trelast AS
V/Ole Jakob Aalstad

8289 Engeløya

Vår ref.
t61903-IULD

Søknaden:
Saken gjelder:

Søker:

Tiltakshaver:

Eiendom:

Planstatus:

Arkivkode
G/BNR 47182

Deres ref.

KOMMUNE

Dato
2s.08.2017

MELDING OM DELEGERT VEDTAK
IGANGSETTINGSTILLATELSE TRINN 1

Saken er behandlet som saksnr PLA l44ll7.

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:

Med bakgrunn i plan- og bygningslovens $20-1 med tilhørende forskrifter og
bestemmelsern dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanens arealdel om
maksimal BYA og utnyttingsgrad og rammetillatelse gitt 28.08.2017 gis det
igangsettingstillatelse for terrassehus med 6 boenheter på gnr 47rbnr 82, trinn 1.

Tiltaket plasseres i tiltaksklasse 1.

Det gis igangsettingstillatelse på følgende vilkår:
o Tiltaket tillates satt i gang etter dette vedtaket og etter at byggesaksgebyret

med kr. 26990 er innbetalt i hht. faktura
o Dersom tiltaket skal endres, må kommunen motta oppdaterte tegninger

Vedtak om igangsettingstillatelse har gyldighet i 3 år fra vedtaksdato. Dersom den ikke er
søkt fornyet innen 3-årsfristen, faller igangsettingstillatelsen bort. Det samme gjelder hvis
tiltaket innstilles i mer enn 2 är, jf. plan- og bygningsloven $ 21-9. Ønskes tiltaket endret i
forhold til rammene for dette vedtaket, må endringene omsøkes særskilt som endring av
tillatelse og endringen være godkjent før den gjennomføres.

Søknad om igangsettingstillatelse til bygging av terassehus, trinn 1

Ä,lstadøya Trelast A/S, 8289 Engeløya

Ole Jakob Aalstad, 8289 Engeløya

Gnr 47 bnr 82

Boligformål (arealdelen)
Postadresse:
Rådhuset
8281 LEINESFJORD

Besøksadresse:

Leinesf,ord
LEINESFJORD

Telefon:
Telefaks:



Tegninger: Mottatt 9.08.17 , 1 :100 snittegning med terreng, perspektivtegninger, 1 : 100
plan- og fasadetegning. 25.08.17 1:500 situasjonsplan
Pbl. 2008 $ 20-l (med flere) og tilhørende forskrifter
TEK 10

Kommuneplanens arealdel
Veileder til saksbehandlingsforskriften
Gebynegulativ for Steigen kommune vedtatt 22.06.16

Lovverk:

Plassering:
Tiltaket skal plasseres i plan og høyde, i henhold til godkjent situasjonsplan og snittegninger,
jf rammetillatelse, av ansvarlig utførende foretak.

Vann og avløp:
Tilknytting til offentlig vannverk og offentlig avløpsanlegg.

Ansvar:
Følgende foretak har erklært ansvarsrett:

De ytterlige ansvarsområdene skal dekkes av ansvarlige foretak, oppdatert
gjennomføringsplan med tilhørende erklæringer om ansvarsrett innleveres kommunen ved
søknad om igangsettingstillatelse neste trinn.

Tekniske krav:
Tiltaket skal oppføres i tråd med TEK10

Miljø og helse
Det legges radonspene under hele bygget.

Bruksareal:
Totalt BYA på ny bebyggelse inkl garasje er oppgitt til å være 655m2,BRA er oppgitt til å være
600m2jf."Veiledning til grad av utnytting" utgitt av Kommunal- og
moderniseringsdepartementet 20.01.2014.

Funksjon (SØK, PRO,
UTF' Kontroll)

Ansvarsområde Foretak, orgnr.

SØK Ansvarlig søker Ä.lstadøya Trelast A/S org: 995810166

PRO Arkitektur inkl
Bygningsfusikk og
konstruksj onssikkerhet.
(konstr.sikkerhet gj elder kun
trearbeid, ikke Pro
mur/betong. Omfatter ikke
brannkonsept

E.A SMITH AS avd HIBA HUS
Org: 816051142

UTF Tomtegraving, bunnledning
utomhus, innfulling,
fundamentering

Maskinsentralen AS
Org:980941337



Gebyr:
Søknader etter pbl $ 20-1 er gebyrpliktig. Gebyr er beregnet etter gjeldende
betalingsregulativ. Saksgebyr beregnes som følger og belastes tiltakshaver

For hver ny søknad om igangsettingstillatelse utover denne, vil det bli beregnet et gebyr på kr
5750.

Klageadgang:
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Nordland. Klagen skal sendes til Steigen
kommuneo 8283 Leinesfiord. Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt underretning om
vedtaket er kommet frem, jf. forvaltningsloven $ 29.

Med vennlig hilsen
Steigen kommune

Lisbeth Dahle
Byggesaksbehandler

Vedlegg: Faktura

Kopi : Matrikkelfører, her

Tordis Sofie Langseth
Rådmann

Saksbehandlingsgebyr $ 20-l Igangsettingstillatelse, basisgebyr
Tillege pr boenhet: Kr 1440*6

Kr 5750
Kr 8640

Arealtillegg 2t* 600 Kr 12600

Sum kr.26990


