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SØKNAD OM DELING AV DRIFTSENHET, GNR 82 BNR 4+5 FRA GNR 74 BNR 7

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Tordis Sofie Langseth
t7/8t5

Arkiv: G/BNR 8214

Saksnr.:
551t7

Utvalg
Plan- og ressursutvalget i Steigen

Møtedato
24.10.2017

Forslag til vedtak:

Det gis tillatelse til deling av driftsenhet for gnr.74 bnr. 7 og gnr.82 bnr.4+5 i henhold
til søknad datert 17.08.17. Jfr jordlovens $ 12 6.ledd. Delingstillatelse begrunnes med at
dette vurderes som den mest samfunnsgagnlige utnyttinga av eiendommene i dagens
situasjon.

Saksutredning:

Parter
Søkere: Bjorulf Ødegård og Berit Staurbakk, Engeløyveien 177 ,8289 Engeløya

Eiendommen
Gnr. 74 bnr. 7 er en landbrukseiendom med ca. 200 da. jordbruksareal (herav 174 da.
fulldyrka jord) i SandväepäEngeløya. Eiendommen har driftsbygninger for kombinert
svinehold og sau, samt våningshus og lagerbygninger. Svineproduksjonen ble awiklet for to
år siden, og gårdsdrifta omfatter nå ca. 100 vinterfora sau. Eierne kjøpte i 2009 gnr. 82 bnr.
4+5 pä Røssøya. Dette er en landbrukseiendom med ca. 83 da. jordbruksareal (herav 17 da.
fulldyrka jord), og ei eldre driftsbygning for storfe samt lagerbygning. Etter overtakelsen har
eieme utviklet et reiselivsanlegg bestående av fire sjøhus med kai, servicebygg og flere
båter/kajakker. Dette anlegget er etablert på fradelt tomt,br.24.

Gnr. 82 bnr. 4+5 var drevet som selvstendig bruk med melkeproduksjon fram til ca.2006.Da
ble drifta lagt ned og melkekvoten solgt. Det ble gitt tillatelse til fradeling av våningshuset på
eiendommen, under forutsetning av at resten av eiendommen ble solgt som tilleggsjord. Slikt
salg ble gjennomført, og dagens eiere fikk konsesjon for kjøp av eiendommen med vilkår om
å drive den som tilleggsjord til gnr. 74bttr.7 i minst fem år sammenhengende. Dette vilkaret
er oppfylt. Samtidig har eierne utviklet ei betydelig turistnæring på med utgangspunkt i gnr.
82 bnr. 4+5. Slik eiendommen framstår i dag, har den klart større ressursgrunnlag og
potensiale innenfor turisme enn innenfor ordinær landbruksdrift.

Det søkes om deling av driftsenhet
slik at eierne kan beholde gnr. 82 bnr. 4-f5 dersom de selger gnr.74bnr.7. Planen er å
gjennomføre et generasjonsskifte på hovedeiendommen i Sandvåg. Dagens eiere ønsker da ä
beholde eiendommen på Røssøya og fortsatt drive turistnæring her. Det søkes ikke om
omdisponering av jordbruksareal eller på annen måte endret bruk av noen av eiendommene.
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I kommuneplanens arealdel er eiendommenes planstatus i hovedsak landbruks-, natur- og
friluftsområde. Hele eiendommen på Røssøya er åpnet for spredt bygging til bolig- og
næringsformåI. Deler av turistområdet på Røssøya inngår i eldre reguleringsplan. Det er også
avsatt et framtidig byggeområde til fritids- og turistformål på eiendommen.

Lovgrunnlaget
For behandling av denne saken finner vi i jordlovens $$ I og12. Ettersom eiendommene
allerede er registrert som selvstendige matrikkelenheter, kommer plan- og bygningslovens
ikke til anvendelse. Naturmangfoldlovens bestemmelser kommer heller ikke til anvendelse,
ettersom søknaden ikke omfatter endret bruk.
Jordlovens delingsparagraf gjelder også for eiendommer som har flere matrikkelnummer,
dersom eiendommen må anses som ei driftsenhet. Ettersom eiendommen på Røssøya ble kjøpt
som tilleggsjord og har vært drevet slik sammen med eiendommen i Sandvåg i ni ar, legges
det til grunn at den samla eiendommen i dag er å anse som ei driftsenhet.

Jordlovens $12 Deling
Deling ov eigedom som er nytta eller kan nyttast tiljordbruk eller skogbruk må godkjennast qv

departementet. Det same gjeldforpakting, tomtefeste og liknønde leige eller brul<srett til del av eigedom når
retten er stiftafor lengre tid enn I0 år eller ikkje køn seiøst opp av eigaren (utleigaren). Med eigedom meiner
ein òg rettar som ligg til eigedomen og pqrtqr i sømeige.

Skal dyrkajord tøkast i bruktil andreformål ennjordbruksproduksjon, eller skal dyrkbarjord takast i bruk
slik at ho ikkje vert eigna til jordbrultsprodulajon i framtida, køn samtykke til deling ikkje givøst utan qt det er
gitt samtykke til omdisponering etter $ 9.

Ved øvgjerd øv om samtykke til deling skal givøst, skal det leggjast vekt på om delinga legg til rettefor ein
tenleg ogvqriert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår mellom anna omsynet til vern qv

arealressursqne, om delingøfører til ei driftsmessig god løysing, og om delinga kanføre til drifts- eller
miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan leggjast vekt på andre omsyn dersom dei fell inn under

formålet i jordlova.
Sjølv om det etter tredje ledd ikkje ligg til rettefor å gi samtykke til deling, køn samtykke givast dersom

deling vil vqreta omsynet til busetjinga i området.
Samtykke til deling kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei føremåla som lovq skal

fremja.
Føresegnene gjeld utan omsyn til om ein eigedom har fleire registernemningar når eigedomen eller ideell

del av han er på same eigarhønd og etter departementet sitt skjønn må reknast som ei driftseining.
Samtykke til deling er ikkje nødvendig når særskild registrert del av eigedom vert seld på nangssal. Det

same gjeld dersom det i samband med offentleg jordskifte er nødvendig å dela eigedom.
Dersom deling ikkje er reloirert innan tre år etter at samtykke til deling er gitt, fell samtykket bort.
Departementet kan giforskrift om høve tilfrådeling øv mindre qreql ulan godkjenning i samband med

grensejustering etter matrikkellova.

Vurdering
Konsesjonsvilkaret fra2009 om drifts som tilleggsjord er opprylt. Vilkåret for å gi tillatelse til
fradeling av bolighuset på gnr. 82 bnr. 4+5 var at eiendommen skulle selges som tilleggsjord.
Formålet med et slikt vilkår er å sikre at det ikke opprettes landbrukseiendommer uten
nødvendig bygningsmasse for å sikre drifta på eiendommen. Eiendommen på Røssøya
framstår i dag mer som en base for turistnæring enn som en landbrukseiendom. De nye
sjøhusene er imidlertid bygd på fradelt tomt, og kan omsettes uavhengig av
landbrukseiendommen. Dersom det gis tillatelse gnr.82 bnr. 4+5 en selvstendig
landbrukseiendom der bygningsmassen består av eldre driftsbygning og lagerbygg, og det
tidligere tunet er i stor grad omgitt av veier, turistnæring, kai og bolighus, der alt ligger på
utskilte tomter. Denne enheten vurderes âvære lite driwerdig til landbruksformåI.
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På den andre siden har den heller ikke store ressurser til landbruksdrift. Det er ikke annen
landbruksdrift i området som må påregne drifts- eller miljømessige ulemper av den omsøkte
delinga. Ei deling som omsøkt vil både tilrettelegge for generasjonsskifte på eiendommen i
Sandvåg, der jordbruksressursene er klart større, og for videre satsing på turistnæring på
Røssøya. Denne utviklinga vurderes å være den mest samfunnsgagnlige utnyttinga av
ressursene på de to eiendommene, med dagens forutsetninger.

Det giøres oppmerksom på
At en eventuell tillatelse til deling gjelder i tre år. Dersom deling ikke da er giennomført,måt
forholdet eventuelt vurderes på nytt.

Vedlegg:
Søknad datert 17.08;17
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Bjorulf Ødegärd og Berit Staurbakk.
Engeløyveien 177
8289 Engeløya Engeløya den, 17.A8.

Steigen Kommune
8283 Leines{ord

I /s"rurc,r N KOMMIJNI
5t:r'.rir lhontorel

røyrnr.: 
Búlô.+ Sak;Luh.

1 B AU6 2017

Årk kods

ii,rl,¡¡.

Søknad om å fortsette äeie og drive Gw.82 Bnr.4 og
salg av Gnr.74 Bnr.7 .

Ví eier og driver idag landbnrk päGnr.74Bnr.7 ogGnr.&2. Bnr.4og5.
Vår eldste datter, Ranveig Ø. Staurbakk, og hennes maûr! Mads Mehus, ønsker âkjøpe og drive
vårt gårdsbruk, Gw.7 4 Bnr.7, i Sandvåg pâ Engeløy a.

VikjøptÊ gfuden i 1989 og har hatt kombinert winehold som hovedproduksjon og sauehold som
tillegg siden vi startet. Svineholdet ble awiklet for snart 2 år siden av hclsemessige ärsaker,
Vi har idag ca. lffi vinterfora $øyer. Bygningsmassen og arealet gir rom for eri befydelig rner
intensiv drift enn det er idag. Gården på Røssøy4 Crff.82. Bnr.4 og 5 kjøpte vi i2009.

Gården ble kjøpt med tanke på å starte med turisme. Vi hadde først planer om å starte opp med
utleiehytter og utleiebåter på Svartberget i Sandvåg. I Sandvåg er det lite egnet for båter da det er
svært langgrunt. 12010 ble det sprengt ut nrasse bak fiøsef på Røssøya og ryft ut i indre havna til
areal far sjøhus. 2 sjøhus ble bygd izÛll og 2 sjøhus ble bygd í2013. Vi driver idag
reiselivsanlegget, Steigen Brygge, med 4 sjøhus, 7 bäter og 11 kajakker. Anlegget har svært godt
belegg i sommerhalvåret. Det er ønskelig med et bedre belegg også i vintertralvåret.
Derfor ønsker vi å beholde Gw.82 Bnr. 4 og 5, ved et eventuelt salg av Gw.74 Bnr.?, for å utvikle
eicndommen videre med hensyn til reiseliv og turisme også i vinterhalvåret"

Det er 6 km mellom driflsenhetene i Sandvåg og på Røssøy4 no€ som har vist seg å være veldig
upraktisk,
Gården på Røssøya har svært liten betydning og verdi som landbruksareal.
Totalarealet på Røssøya er 134 deka¡. Mesteparten av dette erberg, knauser,skjær ilzavetogen
holme. 16,9 dekar er oppgitt som firlldyrka.
Av de 16,9 dekarene fulldyrka areal. er l0 dekar í drifr,.4,2 dekar firlldyrka sLår under vann sfcre

deler av året og er ikke høsfet de siste 3A-40 är. 2 dekar har så dårlig arrondering at det ikke blir
slått pga. dagens størrelse på høsteutstyr ikke er egnet. Forhøster på 80 cm bredde kontra en

slåmaskin på 280 cm bredde. De resterende 25 $ekarene i drift er problernatiskc med hensyn til
ugras og ugrasbekjempelse fordi det ik*e er pløyedybde.
En befaring av eiendommen vil gi et klart bilde av de faktiske forhold.

Etter at vi sluttet med gris har Bjorulf basert sin inntekt pâ5t% fra sauehold ag 50% fra turisme.

Hvis vi selger gården i Sandvåg trenger vi arealet på Røssøya til å utvikle reiselivsdelen for å
kompensere for tap av inntekt fra saueholdet i Sandvåg.



Ved å eie og drive landbruksarealet på Røssøya vil vi sjøl kurne bestemme når og hvor det skal
spres husdyrgiødsel, efi. sprøytes etc. Det er 2 turistanlegg og en campingplass, boliger
og hytter i umiddelbar nærhet.

De forrige grunneieme ønsket ikke gåsejakt på Røss4va.
Det er respektert og vi ønsker heller ikke jakt så nært turistanlegg, camping, hytter og boliger.
Svært mange har spurt oss om å få jakte på Røssøya.
Ved å eie arealet på Røssøya sjøl kan vi også regulere dette ut fra hensln til det sorn er ctablert.

Ved et sventuelt salg av Gnr74, Bnr.7 ønsker vi å bygge ny enebolig på Røssøya.
Boligen ønsker vi å bygge nært vårt turistanlegg, Steigen Brygge.
Det vil lette drifta av turistanlegget betrakælig.
Nå kjøres det mange ganger dagligmellom bostcd og turistanlegg fordi giester kommer og reiser fra
anlegget til alle døgnets tider. Det er ikke mulig âvære der24 tímer i døgnet.

Det víl også være viktig å kunne bo med god oversíkt over anlegget for tilsyn av anlcgget i
vinterü,alvåret og tilsyn nred bruken av utleisbåter og kajakker i sommerhalvåret.

Egen søknad blir sendt for bygging av bolig É Gnr. 82 Bnr,4 og 5.

Bjorulf Ødegård Berit Staurbakk

dq3*-/ &Å,v*2,øa*J¡
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SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT N,¡ÐRINGSFOND TIL
STUDIETUR I FORBINDELSE MED INTRODUKSJONSKURS I FJØSSTELL FOR
UNGDOMSKOLEELEVER

Saksbehandler

fiøsstell
Arkivsaksnr.:

Berit Staurbakk

171982

Arkiv: NA\IN introkurs

Saksnr.:
561t7

Utvalg
Plan- og ressursutvalget i Steigen

Møtedato
24.r0.2017

Forslag til vedtak:

Nordland Bondelags prosjekt <Landbruket -Nordlands grønne hjerte> v/ Signe Pedersen

innvilges et tilskudd på kr 25.000,- til studietur i forbindelse med planlagt introduksjonskurs i
fiøsstell for ungdomsskoleelever i Steigen. Tilskuddet kan utbetales på anmodning etter
dokumenterte utgifter.

Saksutredning:
Det skal i regi av prosjektet og faglaga i landbruket i Steigen avholdes introduksjonskurs i
fiøsstell for ungdomsskoleelever i Steigen. Kurset starter mandag 16. oktober, og vil gäover 7
uker med tre timer teori i uka. Praksis vil være 20 timer fordelt på 2 helger og en praktisk
avsluttende prøvelf1øsstell på 2 timer. Det er påmeldt 8 elever.
Det er også planlagt en studietur for deltakerne til naturbruksskolene på Kleiva, Sortland og
Marka, Mosjøen.
Det er søkt og innvilget midler til giennomføring av avløserkurset fra annet hold, men ikke til
studietur.
Studieturene med buss og ovematting er kostnadsberegnet til kr 50.000,-. Det søkes om 50 o/o

tilskudd fra næringsfondet i Steigen, og 50 Yo fra andre finansieringskilder.

Bakgrunn:
Som et mottiltak for den lave rekrutteringen som har vært til landbruket og naturbruksskolene
i Nordland, ble det i regi av Nordland Bondelag i samarbeid med Nordland frlkeskommune
og Fylkesmannen i Nordland etablert et prosjekt med det mål å øke kunnskapen om
naturbruksskolene og landbruksnæringen i fulket.
Det skal som et tiltak av flere holdes avløserkurs for ungdom. Dette både for å skape

interesse/informasjon om landbruket, øke rekrutteringen til både landbruket og
naturbruksskolene og tilgang på avløsere.

Vurdering:
Landbruket i Steigen har slitt i lengre tid med rekruttering. Det planlagte introduksjonskurset i
fiøsstell vil være svært positivt for næringa, da ungdom på en god måte vil få en innføring i
husdyrproduksjon med både teori og praksis. Dette vil også kunne skape god omdømme for
landbruket.
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At elevene får tilbud om en studietur til naturbruksskolene er veldig bra. De vil da kunne se på
forholda, treffe elever/lærere, og fÌi kjennskap til hvilke utdanningsmuligheter som skolene
kan tilby.

Vedlegg:
Prosj ektbeskrivelse <Landbruket - Nordlands grørure hj erte>
Program introduksjonskurs i fi øsstell.
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Landbruket - Nordlands grønne hjerte

Rekruttering til en næring med et jorde av muligheter

Det har over lengre tid vært lav rekruttering til landbruksnæringen og naturbruksskolene i

Nordland. I samarbeid med Nordland fylkeskommune og fylkesmannen i Nordland startet

Nordland bondelag et forprosjekt med tema og tittel <Rekruttering og omdømme i

landbruket i Nordlandr. Prosjektets målvar å avklare begrunnelser for å sette i gang et

hovedprosjekt for rekruttering og omdømmebygging til landbruket i Nordland.

iloßot^flD aodolt^c
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Gru nnopplysninger

Landbruket - Nordlands grønne hjerte eies og drives av:

Nordland bondelag

Nordland fylkeskom m une

Fylkesmannen Nordland

Bonde og småbrukarlaget

Kontaktpersoner:

Prosjektansvarlig: Organisasjonssjef Nordland Bondelag Geir Jostein Sandmo

Tlf:95 77 2032.

Epost: Geir.Jostein.Sandmo@ bondelaget. no

Prosjektleder: Signe Helen Pedersen

Tlf: 99 25 2L 32

Epost: Signe. Pedersen @bondelaget.no
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Prosjektorganisering

Prosje kteier: Nord la nd Bondelag v/flilkesstyret.

Prosjektansvarlig: Organisasjonssjef Nordland Bondelag Geir Jostein Sandmo

Prosjektleder: Signe Helen Pedersen

Styringsgruppe:

- Representant Sortland videregående skole, Nils Ragnar Stensø Skjørholm

- Representant Mosjøen videregående skole, Lars Henrik Kristiansen

- Representant Nordland bonde-og småbrukarlag, Marielle de Roos

- Representant Nordland Bondelag, Robin Sjøgård

- En felles representant samvirkeorganisasjonene

o Tine, Nortura, Felleskjøpet

Referansegruppe/ sa marbeidspartnere

- Landbruksutdanningsutvalget ved de videregående skolene

- Fylkeskommunensutdanningsavdeling

- Fylkeskommunensnæringsogregionalutvikling

- Fylkesmannenslandbruksavdeling

- Faglagene

- Mosjøen videregående skole

- Sortland videregående skole

- Nordland bonde og småbrukarlag

- Norsklandbruksrådgivning

- Norskelandbrukstjenester

- Samvirkeorganisasjonene

o Tine, Nortura, Felleskjøpet

Kritiske suksessfa ktorer

- Engasjement og vilje til å delta i arbeidet hos alle parter

- Avgrensning og prioritering

- Politisk interesse og vilje til prioritering

- Resultatoppnåelse underveis i prosjektet
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Bakgrunn
Resultatene i forprosjektet viser store svingninger i søkertallene for Vg1 naturbruk. Elevene som

studerer på naturbruksskolene i liten grad odel og bare halvparten har vokst opp på et aktivt

gårdsbruk. Dette viser at naturbruksskolene har en stor målgruppe de kan rekruttere fra. Resultatene

viser at det distribueres for lite informasjon om mulighetene man har ved å studere ved en

naturbruksskole, samt jobbmulighetene i landbruksnæringen. Deltakere i forprosjektet mener også

at det er en allmenn oppfatning av at elever ved naturbruksskolene er <lite skoleflinke> praktiske

elever som utdanner seg til å bli <bare bonde>.

Et tettere samarbeid mellom landbruksnæringen og naturbruksskolene, samt en synliggj6ring av

sysselsettingsmuligheter i næringen er viktig. dette for ä g1øre overgangen mellom skole og næring

lettere, samt inspirere elevene ved å vise frem konkrete eksempler som de kan identifisere seg med.

Prosjektet har som mål å skape en god arena der elever og landbruksnæringen, både

primærnæringen representert av bønder, og organisasjonene som jobber innenfor næringen kan

møtes.

På spørsmålet <Hva burde prosjektet fokusere på for å øke rekruttering til naturbruksskolene og

næringenr, er svarene helt klare:

<<Mer hospitering på skolen, men info på ungdomsskolene>

<lnfo, info og mer info. Gjør det spennende og interessont for ungdommenel

<Monge ser ned på londbrukere, og tror ot alle som gjør det er dumme bondeknøler. med

andre ord: de tror qt stereotyper er sont.),

unde kelser resultater i ska I

lnformasjonsarbeid for å rekruttere samt øke kunnskap om næringen og naturbruksskolene

Vise frem sysselsettings muligheter í næringen for å rekruttere

Tettere samarbeíd mellom næring og skole for å lette overgangen for elevene

Relevante rapporter som bakteppe

- ØF - Rapporten <Evaluering av landbruksutdanning på videregående nivå og vurdering av

behovet for fagskoler innen landbrukeD.

- RULL - Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket

- KØkt rekruttering til landbrukeD Landbruks og matdepartementets arbeidsgruppe
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MåI

Alle aktivitetene i prosjektet har gjennomgående fokus på å øke kunnskapen om naturbruksskolene

og landbruksnæringen i Nordland. Aktivitetene skal bygge opp under overgang fra naturbruksskole til

næring, for å trygge elevene samt vise frem en profesjonell næring med et jorde av muligheter. I

tillegg til hovedmålene som står summert her, har alle aktivitetene konkrete mål beskrevet under

tilta k.

Resultatmål:

1. Tettere samarbeid mellom landbruksnæringen og naturbruksskolene i Nordland

2. Samordnet informasjon fra ulike aktører om naturbruksutdanning og muligheter i

land bruksnæringen

3. Elever på ungdomsskole og videregående utdanning skal ha kunnskap om

naturbruksskolenes tilbud og muligheter i landbruksnæringen

4. Øke andelen elever som går videre på høyere landbruksutdanning.

5. Øke andelen elever som ønsker å gå videre inn i landbruksnæringen etter endt utdanning.

6. Øke antallet agronomutdannede i Nordland.

7. Økt søkertall Vgl naturbruk når prosjektperioden er over, sammenlignet med gjennomsnittet

for de siste 10 årene.

a. Kleiva gjennomsnittlig søkertall; 45 elever

b. Marka gjennomsnittlig søkertall; 70 elever

6



Tilta k
Et av målene med prosjektet er å øke søkertallene Vg1 naturbruk på naturbruksskolenes avdeling

Kleiva og Marka. Dette gjøres gjennom en rekke tiltak som er rettet mot rådgivere ved

ungdomsskoler i Nordland og ungdomsskoleelever i Nordland. For å øke kunnskap og kompetanse

om mulighetene ved å studere på naturbruksskolene.

Målgruppene;

o Foreldre med barn på ungdomsskoler
o RådgivereungdomsskolerNordland
o Ungdomsskoleelever

Rådgiversamlinger

Prosjektleder samt representanter fra naturbruksskolene stiller på Fylkets rådgiversamling i Bodø for

å informere om tilbudene ved naturbruksskolene.

Hospitering for rådgivere

Prosjektet og naturbruksskolene inviterer rådgivere ved et utvalg ungdomsskoler i Nordland på besøk

til naturbruksskolene. Det er satt et mål på L0 rådgivere pr. naturbruksskole hvert prosjektår.

Skolebesøk på ungdomsskoler i Nordland

Prosjektleder og naturbruksskolene samarbeidet og har som mål å besøke 60 ungdomsskoler 1.

prosjektår og 70 ungdomsskoler 2. og3. prosjektår. Målet er at alle ungdomsskoler i Nordland skal ha

tilbud om besøk i løpet av de tre prosjektårene.

Hospitering for ungdomsskoleelever

Prosjektet skal i samarbeid med naturbruksskolene øke omfanget av elever som er på hospitering pr

skoleår. Prosjektet har som mål å ha totalt L35 elever 1. prosjektår, deretter 175 elever 2. og 3.

prosjektår.

Utdanningsmesse

Prosjektleder, rekrutteringsmedarbeidere og elevrepresentanter fra naturbruksskolene stiller på

utda nningsmesse i Bodø.
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lntroduksjonskurs i fjøsstell

Prosjektet skal i samarbeid med Landbrukstjenesten og forskjellige kommuner arrangere

<lntroduksjonskurs ifjøsstell> som valgfag på 2 utvalgte ungdomsskoler pr. prosjektår. Dette gjøres

for å rekruttere flere elever til landbruksnæringen, samt vekke interessen for naturbruk slik at de

ønsker å søke seg inn på naturbruksskolene. Dette er et tiltak som har blitt arrangert før av flere

avdelinger i landbrukstjenesten, som de mener har ført til at flere ungdommer har valgt å søke seg

inn på naturbruksskoler i etterkant.

Speed dating

L. arrangement er en speed dating mellom landbruksnæringen og naturbrukselevene

2. arrangement er et faglig arrangement <min hverdag som bonde>

Det skal arrangeres 2 arrangement på Kleiva og 2 på Marka pr. prosjektår. Formålet med tiltaket er å

skape en arena der naturbruksselever og landbruksnæringen i Nordland kan møtes. Bygge nettverk

for de unge slik at de ser mulighetene i næringen og knytter kontakter. Både primærnæringen og

organisasjonene som er sterkt knyttet opp mot landbruket. 1 av arrangementene skal fokusere på å

knytte kontakter. Dette gjøres gjennom at organisasjonene og bøndene blir utfordret på å motivere

elevene til å gå inn i landbruksnæringen etter endt utdanning. Hva kan organisasjonene tilby disse

elevene slik at de ser en fremtid i naturbruksnæringen? Prosjektet skal også jobbe for å få inn bønder

som ønsker å gå av med pensjon, som ikke har noen til å overta gården når de skal pensjoneres. Det

andre arrangementet skal også ha som formål å vise alle mulighetene men med en faglig vinkling.

<Min hverdag som melkebonder, <Min hverdag som sauebonde> for eksempel, samt fokus på

hvordan legge til rette for produksjon på forskjellige gårdsbruk.



I nformasj o ns mate rie I I

Alle resultatene i forprosjektet peker mot at det er for lite informasjon og kunnskap, både når det

gjelder naturbruksskolene og landbruksnæringen. Et av de viktigste hovedområdene i prosjektet vil

være å kommunisere mulighetene og positive siderved naturbruksskolene og næringen. Prosjektet

skal utforme forskjellige typer informasjonsmateriell som brukes for å utfylle prosjektets aktiviteter.

Eksempler på informasjonsmateriell; intervju av de gode eksemplene i næringen, hjemmeside og

informasjonsbrosjyre r.

lnformasionsmateriell kan brukes på mange forskiellige arenaer

Utda nningsmessene
Landbruksrelevante arrangementer
Skolebesøk
Politiske arenaer

Hjemmesiden skalfremme landbruket i Nordland, distribuere positiv omtale om landbruksnæringen

og naturbruksskolene, ledige stillinger i landbruksnæringen i Nordland etc. En arena som synliggjør

sysselsettingsmulighetene og promoterer næringen.

Målinger av resultater

Søkerta Il VgL naturbruk

Spørreundersøkelse på starten av hvert skoleår for elevene.

Kartlegging av hvor Vg3 landbruks elever blir av etter endt utdannelse

Registrering av antall deltakere på alle aktiviteter

Spørreundersøkelser mot elever og rådgivere som deltar på de forskjellige tiltakene. Dette

for å kartlegge om tiltakene har noen effekt.

Det skal også gjøres flere spørreundersøkelser gjennom prosjektårene. Dette gjøres for å kartlegge

effekter av tiltakene samt informasjon om forbedringer og nødvendige endringer. For eksempel

Spørreundersøkelse mot eldre bønder, kartlegge om de har noen som skal overta gården

Prosjektleder skal også kunne stille seg disponibel for å hjelpe unge bønder i Nordland pr. telefon. Og

prosjektet skal være synlig på alle naturlige arenaer.
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Kostnad og fina nsieri ngspla n

Kostnader

Tittel 20L7 2018 2019 SUM

* Se detaljerte kostnader for alle tiltak i listen under.
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Adm./lTlporto/kontor 77 000 77 000 77 000 231 000

Arb.giv avgilt (7,9%l 35 000 35 000 35 000 105 000

Drift styringsgruppe/

prosjektadm. L61_ 100 L46 LOO 146 LOO 453 300

Feriepenger (12%) 52 000 52 000 52 000 156 000

Gruppeliv/ulykke 19 000 19 000 19 000 57 000

Lønn, prosjektleder 433 000 433 000 433 000 1 299 000

Tiltak * 9L7 500 897 s00 882 500 2697 500

Pensjon(6 %) 26 000 26 000 26 000 78 000

Reise 80 000 80 000 80 000 240 000

Diverse / uforutsette

kostnader 7s 000 70 000 70 000 215 000

Sum kostnad 1_ 87s 600 1 83s 600 L 820 600 5 531 800

Kostnadsplan - forskjel lige aktiviteter

I nformasjo nsmate riel I 320 000 320 000

lntroduksjonskurs i fjøsstell 504 000 234 000 270000

Rådgivere L35 000 135 000

Skolebesøk ungdomsskoler 12s 000 125 000

Hospitering 109 500 109 s00

Utdanningsmesse 100 000 100 000

Speed dating og arbeidsmesse 1 164 000 864 000 300 000

Lønn og drift prosjektleder 1 926 000 L 926 000

Reise 240 000 240 000
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Uforutsette utgifter

Drift styringsgruppe 453 300 297 300 L24500

Totalt s 291 800 1 395 300 3 865 000

Total utgift Egeninnsats Kroner

I nformasjonsmateriell 320 000 320 000

lntroduksjonskurs i fjøsstell 504 000 234000 270 000

Rådgivere 135 000 13s 000

Fina nsieringsplan

Finansiering

Fylkesmannen Nordland

Nordland Fylkeskommune

Nordland Bondelag

Kroner Egen¡nnsats

700 000

3 000 000

1s0 000 555 300

1s3 003

1s 000

Sa mvi rkeorga nisasjonene
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Bonde og småbrukarlaget

Diverse Landbruksaktører

- NtR

- Landbrukstjenesten

- lnn på tunet

- Banker

- Småskala

193 500

525 497
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Program - lntroduksjonskurs i fjøsstell

Uke Teori og praksis

42 Mandag I6.LO.2OL7 klokken 15.00 - 18.00 Teori
3 timer innledning og bli kjent

43 Mandag 23.LO.ZOL7 klokken 15.00 - 18.00 Teori
3 timer HMS

44 Mandag 30.7O.2OL7 klokken 15.00 - 18.00 Teori
3 timer fôring
Praksis hele helgen. Elevene deltar da på fjøsstell fredagskveld til sgndagskveld

45 Mandag 06.LL.2OL7 klokken 15.00 - 18.00
3 timer sykdom

46 Mandag L3.LL.ÀOL7 klokken 15.00 - 18.00

L time sykdom
2 timer brunst

47 Mandag 20.tl.2OL7 klokken 15.00 - 18.00
3 melking
Praksis hele helgen. Elevene deltar da på fjøsstell fredagskveld til spndagskveld

48 Mandag 27.LI.2OL7 klokken 15.00 - 18.00
3 timer - maskinlære og utmark
En praktisk avsluttende prøve en dag som passer gårdbruker. 2 timers fjøsstell

Totalt antall
timer

Teori2l timer
Praksis 20 timer
Avsluttende praktisk prøve 2 timer
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ENDRING DYPING SETTEFISKANLEGG . UTTALELSE

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Gunnar Svalbjørg
t61790

Arkiv: U43

Saksnr.:
57117

Utvalg
Plan- og ressursutvalget i Steigen

Møtedato
24.10.20t7

Forslag til vedtak:

1. Søknaden er i tråd med reguleringsplan/kommuneplanens arealdel, og det kreves
ikke ytterligere behandling etter plan- og bygningsloven.

2. Uttalelse til utvidelse av akvakulturtillatelse - økning fra2,5 mill. settefisk til 3,5
million settefisk og unntak fra rensekrav i 3 år:

Steigen kommune er positiv til en økning i smoltproduksjonen i Dyping og
anbefaler at søknaden om økt smoltproduksjon innvilges. Det forutsettes at
tillatelsen medfører at alt utslipp fra smoltanlegget vil bli renset og at økningen
ikke medfører økt bruk av ferskvann fra Dypingvatnet. Det overlates til
Fylkesmannen som forurensningsmyndighet å vurdere om det er grunnlag for å
gi en kortvarig utsettelse på kravet om full rensing som omsøkt.

Saksutredning:
Søknaden gjelder endring på settefisklokalitet Dyping fra2,5 til 3,5 millioner settefisk med et
årlig forbruk pã 450 tonn tørrfür for settefisk av laks, ørret og regnbueørret i Steigen
kommune. Hele søknaden ligger under kunngjøringer på kommunens hjemmeside;
http://www.steigen.kommune.nolkunngioring-soeknad-om-oekt-produksion-av-
settefisk.602483 6- I 09 I 5 I .html

Kommunen skal gi en skriftlig tilbakemelding på om søknaden kan godkjennes på bakgrunn
av allerede vedtatt kommunalplan og gi en uttalelse til saken. Ved denne oversendelsen skal
eventuelle innkomne innspill fra den kommunale høringen vedlegges.

Søknaden har ligget ute til offentlig ettersyn fra 31.08.17 - 06.10.17. Det har ikke kommet inn
merknader til søknaden.

Bakgrunn:
Cermaq skriver følgende i sin søknad (utdrag):

Cermaq planlegger å øke produksjonen i Dyping i to faser. I første fase, som denne søknaden
gjelder, ønsker en å utvide produksjonen fra 2,5 mill. til 3,5 mill. individer per år. Endringen
krever samtidig en utvidelse av utslippstillatelsen fra250 tonn til 450 tonn tønfôr. Den
forholdsvis større økningen i fiôrforbruk skyldes produksjon av større settefisk enn tidligere.

Produksjonsformen ved anlegget i Dyping er endret de siste årene, ved at f,rsken settes på
sjøvann og smoltifiseres tidligere enn før. Dette har medført lavere forbruk av ferskvann i
produksjonen. Den omsøkte utvidelsen medfører derfor ikke økt forbruk av ferskvann, og

Side 6 av 22



Sak 57117

NVE har samtykket til at endringen ikke utløser krav om ny behandling etter vannressurs-
loven
I neste fase planlegger Cermaq en større utvidelse av det ffsiske produksjonsanlegget i
Dyping, med en betydelig økning av antall og overgang til produksjon av "storsmolt" på over
200 gram.I denne fasen planlegges også bygging av renseanlegg, basert på erfaringene fra
settefiskanlegget i Forsan (biogassproduksjon). Heller ikke denne utvidelsen vil kreve forbruk
av ferskvann utover det som eksisterende vannressurs-konsesjon tillater.

Neste fase vil imidlertid kreve ny reguleringsplan, og arbeidet med denne planen er nå
igangsatt og oppstartsmøte avholdt. Det er avklart at den nye utvidelsen vil utløse krav om
konsekvensutredning i reguleringsplanen.

Nærmere om rensing av utslipp og utslippstillatelse
Ved den neste utvidelsen av anlegget planlegger Cermaq å bygge renseanlegg basert på
erfaringene med biogassanlegget i Forsan. Dimensjoneringen av dette anlegget må tilpasses
det framtidige produksjonsopplegget, som ikke er tilstrekkelig klarlagt per i dag.

Cermaq ber på denne bakgrunnen om at det nå gis en utslippstillatelse pä 450 tonn tørrfôr,
uten rensekrav. For å sikre at rensing blir gjennomført innen rimelig tid, uavhengig av
fremdriften med neste byggetrinn, foreslås at Cermaq forpliktes til et krav om rensing senest

om 3 år (dvs. fra 1.1.2021) eller fra I . januar det første kalenderåret fôrforbruket overstiger
450 tonn.

Vurdering:
Søknaden er ikke i strid med arealformål i reguleringsplan for Dyping
settefiskanlegg/kommuneplanens arealdel, og Steigen kommune skal derfor ikke behandle
saken etter Plan- og bygningsloven, men kan gi en uttalelse etter
akvakulturloven/forurensningsloven.

Den økte produksjonen fra 2,5 til3,5 mill. smolt vil gi en positiv samfunnsnytte ved større
verdiskaping. Det vurderes også som positivt at det produseres større smolt ennfør, da det gir
kortere tid i havet for laksen, noe som kan gi mindre problemer med lakselus.

Det problematiske er søknaden om økning av utslipp fra250 tonn til 450 tonn tørrfür uten
rensing i tre år. Det er samtidig positivt at den planlagte utbyggingen på sikt vil medføre en
rensing av alt utslipp når anlegget er ferdig utbygd, da nye regler gSør at det uansett kommer
krav om rensing fra Fylkesmannen, også selv om det ikke skulle bli noe av en ytterligere
utbygging, jfr. arbeidet med ny reguleringsplan. Anlegget har i dag tillatelse til å slippe ut
urenset avfall fra250 tonn tørrñr i havet.

Det anbefales å overlate til Fylkesmannen som forurensningsmyndighet å vurdere om det er
grunnlag for en midlertidig utsettelse av kravet om rensing som omsøkt. Cermaq søkte i 2016
om 4 års utsettelse på rensekrav fra Forsan settefiskanlegg. De fikk I års utsettelse etter en
grundig vurdering fra Fylkesmannen sin side. Det bør uansett forutsettes i kommunens
uttalelse at alt utslipp skal renses innen kort, men rimelig tid.

Vedlegg:
Søknad om økt produksjon og utvidet utslippstillatelse, Cermaq Norway AS
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Cermaq Norway AS

Gjerbakknes
8286 Nordfold

Steigen, 16. august 2017

Nordland fylkeskommune
Næringsavdelingen
post@nfk.no

SøKNAD OM øICT PRODUKSJON OG UTVIDET UTSLIPPSTITLATELSE VED SETTEFISKANLEGG

DYPING I STEIGEN KOMMUNE

Cermaq Norway AS ("Cermaq") eier og driver settefiskanlegget i Dyping i Steigen kommune
(tillatelsesnr. N-SG-22, lokalitet L379L Dyping), med en tillatt produksjon på 2,5 mill.

settefisk og en utslippstillatelse på 250 tonn tørrfôr. I forbindelse med sØknad om midlertidig
utvidelse av antallsbegrensningen i 2016 ble fylkeskommunen varslet om at en planla å søke

om permanent utvidelse av produksjonen i løpet av 2OL7.

UtvÍdelse ov produksjon og onlegg i to faser

Cermaq planlegger nå å øke produksjonen i Dyping i to faser. I første fase, som denne

sØknaden gjelder, ønsker en å utvide produksjonen fra 2,5 mill. t¡l 3,5 mill. individer per år.

Endringen krever samt¡dig en utvidelse av utslippstillatelsen fra 250 tonn til 450 tonn tØrrför.
Den forholdsvis stØrre Økningen ifôrforbruk skyldes produksjon av større settefisk enn

tidligere.

Produksjonsformen ved anlegget i Dyping er endret de siste årene, ved at fisken settes på

sjøvann og smoltifiseres tidligere enn før. Dette har medført lavere forbruk av ferskvann i

produksjonen. Den omsøkte utvidelsen medfører derfor ikke økt forbruk av ferskvann, og

NVE har samtykket til at endringen ikke utløser krav om ny behandling etter vannressurs-

loven (konsesjon og samtykke følger vedlagt).

I neste fase planlegger Cermaq en større utvidelse av det fysiske produksjonsanlegget i

Dyping, med en betydelig Økning av antall og overgang til produksjon av "storsmolt" på over
200 gram. I denne fasen planlegges også bygging av renseanlegg, basert på erfaringene fra
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settefiskanlegget i Forsan (biogassproduksjonl). Heller ikke denne utvidelsen vil kreve

forbruk av ferskvann utover det som eksisterende vannressurs-konsesjon tillater. Neste fase

vil imidlertid kreve ny reguleringsplan, og arbeidet med denne planen er nå igangsatt.

Nærmere om míljøundersøkelse r 2076

l2Ot6 ble det gjennomført miljøundersøkelser MOM B og MOM C, samt strømmålinger, ved

anlegget i Dyping. Undersøkelsene følger som vedlegg. Etter Cermaqs vurdering må

resultatene fra disse undersøkelsene sees i nær sammenheng for å kunne vurdere

miljøpåvirkningen fra settefiskanlegget.

B-undersøkelsen viste generelt gode resultater og lokalitetstilstand l "Meget god", og

Akvaplan-niva konkluderer med at resipienten ved utslippspunktet fremstår som "lite
påvirket av oppdrettsvirksomheten".

C-undersøkelsen viste mer varierende resultater, og krever derfor noe mer forklaring.

Stasjonsvalget ble gjort med tanke på å følge opp tilsvarende undersøkelse i 20LI, der

stasjonene L-4 ligger i den nærliggende Dypingpollen, sør for anlegget, og ikke ved

utspillsledningen til anlegget. Akvaplan-niva opplyser at denne plasseringen av

prøvepunktene i Dypingspollen var etter ønske fra fiTlkesmannen.

Strømmålingene ved utslippspunktet viser at hovedstrØmretning og massetransport av vann

gikk mot nord-nordvest på 7 og20 meters dyp, og mot nord på 35 meters dyp. Selve

utslippsledningen er loddet ned og antas å ligge ned mot bunnen på 30-40 meters dyp.

Strømmålingene indikerer at organisk materiale fra utslippsledningen fra anlegget i

hovedsak transporteres mot nord, og altså ¡kke mot Dypingpollen i sør. Akvaplan-niva

påpeker også at det organiske materialet hovedsakelig hadde naturlig marin

sammensetning, samt at de grunne forholdene og ferskvannspåvirkning kan forklare

faunaforstyrrelse. Punkt C3 og C4 som sammen med CL fikk dårligst klassifisering, moderat
god, ligger på dyp lavere enn terskelen inn til pollen, vann på slike dyp har som regel høyere

salinitet og lavere rad av utskiftning sammenlignet med vann over terskelhøyden. Etter en

samlet vurdering av de nevnte forholdene mener Cermaq at det er grunn til å tro at utslipp

fra settefiskanlegget har en begrenset negativ miljøpåvirkning i Dypingpollen.

Basert på strømmålingene lra 2016 vil det være naturlig å vurdere andre stasjons-

plasseringer for framtidige C-undersøkelser, samtidig som man bør beholde L-2 stasjoner i

Dypingpollen for å fortsette overvåkningen her. Cermaq foreslår derfor, i samråd med

Akvaplan-niva, at det gjennomføres en ny C-undersøkelse med nye stasjon er før innsendelse

t https://www.cermaq.com/wps/wcm/connect/cermaq-no/news/cermaq-tar-i-bruk-ny-teknologi-for-aa-
laee-biosass-av-sla m avfa I l/cermao+ta r+i+bru k+n v+teknologi+for+aa+laee+biosass+av+sla mavfa ll
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av søknaden for neste utvidelsestrinn. Denne undersØkelsen vil da tjene som ny "baseline"

for framtidig trendovervåking for miljøpåvirkning fra Dyping settefiskanlegg.

Nærmere om rensing av utslípp og utslippstilløtelse

Ved den neste utvidelsen av anlegget planlegger Cermaq som nevnt ovenfor å bygge

renseanlegg basert på erfaringene med biogassanlegget i Forsan. Dimensjoneringen av dette
anlegget må tilpasses det framtidige produksjonsopplegget, som ikke er tilstrekkelig klarlagt

per i dag.

Cermaq ber på denne bakgrunnen om at det nå gis en utslippstillatelse på 450 tonn tørrfiör,
uten rensekrav. For å sikre at rensing blir gjennomført innen rimelig tid, uavhengig av

fremdriften med neste byggetrinn, foreslås at Cermaq forpliktes til et krav om rensing senest

om 3 år (dvs. fra I.L.zOzL) eller fra 1. januar det første kalenderåret fôrforbruket overstiger

450 tonn. Cermaq kjenner til at fylkesmannen har gitt en lignende tillatelse for lokaliteten
Framnes iVågan kommune, og håper at en slik løsning også kan vurderes for Dyping.

********************x**x***

Ved spørsmål om sØknaden vennligst ta kontakt med undertegnede på mobil 952 49 582

eller epost marit.hansen@cermaq.com.

Med vennlig hilsen,

Marit Holmvaag Hansen

Produ ksjonsansvarlig settefisk

Cermaq Norway AS
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FORSKRIFT OM ÅPNTNC AV JAKT PÅ NÅUYR OG ENDRING AV FORSKRIFT
OM MINSTEAREAL FOR ELG

Saksbehandler: GunnarSvalbjørg
hos Gunnar
Arkivsaksnr.: 171527

Arkiv: VALDN Arkivskap

Saksnr.: Utvalg
58117 Plan- og ressursutvalget i Steigen

Møtedato
24.t0.2017

Forslag til vedtak:

Vedlagte forskrift vedtas med følgende minsteareal:

a)Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse for elg er:
Sørsiden av Nordfoldfjorden
Engeløya og Lundøya
Resten av kommunen

4000 da
6000 da
4000 da

b) Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse for rådyr er:
Engeløya med tilhørende øyer i Lauvøyvær, Valsvær og Brunvær 5000 da

Forskriften trår i kraft 1.1.2018

Saksutredning:
På bakgrunn av målsettinger for hjorteviltforvaltingen i Steigen, har Steigen kommune sendt
forslag til forskrift om åpning av jakt på rådyr, og endring av forskrift om minsteareal for elg
päEngeløya ut på høring, jfr. forskrift om forvaltning av hjortevilt $ 5 og $ 6. Det er hørt både
på om det skal åpnes for jakt på rådyr, og om foreslått minsteareal for rådyr og elg er
passende.

Det har kommet en merknad i saken:

Ut t al e I s e Nor dl and Fylke s kommune :

Fastsetting av minsteareal for elg, hjort og rådyr gjøres i samme forslvift som åpning av jah,
og etter samme regler og prosedyrer som åpningsþrslviften. Det bør være énforslcrift som
omhandler alle de aktuelle artene i området, noe kommunen har tatt hensyn til iþrslaget til
nyforslvift.
Det framgår av naturmangþldloven $ 16, tredje ledd, at høsting bare kan tillates når best
tilgjengelig dokumentasjon tilsier at arten produserer et høstingsverdig overskudd. Denne
bestemmelsen lister opp to vilkår som må være oppfylt þr å tillate høsting. Vilkåret <best
tilgiengelig dokumentasjon> knyttes til både innhold ogform på dokumentasjonen som
kommunen må skaffe. Hvis det er møngelfulle data og utilstrekkeligíoglig dokumentasjon, bør
kommunen avståfra å åpne for jakt. Når det gjelder elg har kommunen data tilgjengeligfra
jegernes rapportering gjennom <Sett elg>. Prosjektet med bruk av viltkømeraþr å kartlegge
rådyrbestanden gir et godt grunnlagþr å konkludere med at det er en jaktbar bestand av
rådyr på Engeløya. Bakgrunnenþr endring av minstearealfor elgiakt og åpningþr jah på
rådyr på Engeløya er dermed godt begrunnet. Fylkeskommunen synes det er positivt at det
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åpnes þr jakt på rådyr på et tidlig stadium i artens utbredelse, både for å etablere en kultur

þr slik jah ogfor at man i størce grad knn unngå de problemer somfor store rådyrbestander
knnforårsake.

Bakgrunn
Målsettinger for hj orteviltforvaltning
Kommunen skal utarbeide mål for hjorteviltforvaltningen. Steigen har hatt slike mål siden
2004. De har vært revidert vært tredje år. Gjeldende målsettinger gjelder for perioden2016 -
2018. Målsettingene har etterprøvbare mål for elgbestanden i forhold til størrelse og
kondisjon, og mål for leveområde og beite. Det er også en målsetting om at bestanden av
rådyr skal forvaltes slik at den på sikt etablerer livskraftige bestander i kommunen.
Målsettingene for perioden 2016 - 2018 kan leses her:
www. steisen.kommune.no/viltforval tning

Åpning av jakt på rådyr -Engeløya
Steigen kommune gjennomførte i perioden2}l4- 2016 et treårig prosjekt med å kartlegge
rådyrbestanden på Engeløya, primært med viltkamera. Det første året ble det også registrert
observasjoner av rådyr i resten av kommunen. Prosjektet konkluderte med at det er en jaktbar
bestand av rådyr päEngeløya. I resten av kommunen er det ikke dokumentasjon på at
rådyrbestanden er livskraftig nok til å tåle jakt nå, men en forventer at dette på sikt vil endre
seg. Rapport fra rådyrprosjektet kan leses her: www.steigen.kommune.no/viltforvaltning.

Engeløyabestår av mange landbrukseiendommer som er aktivt drevet, med mye innmark.
Rådyret benytter mye innmarksareal som beite og hjorteviltforskriften åpner for at også
innmark kan tas med i tellende areal for rådyr. Selve Engeløya er pà 69 krr:2,.I tillegg kommer
øyene utenfor. Fjellområder over skoggrensen vil ikke inngå i tellende areal. Omsøkt og
tellende elgareal er godkjent med ca. 42 000 da, dvs 42km2. Vi kan derfor regne med at det
teoretisk kan godkjennes et areal på opp mot 50 km2 tellende areal for rådyrjakt, inkludert
innmark ogøyer.
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Engeløya med tilhørende øyer som omfattes av forskriften om åpning av rådyrjakt.
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Vurdering
Ut fra resultatet av kartleggingen foreslås det å åpne for rådyrjakt på Engeløya med tilhørende
øyer. Dette fordi bestanden her vurderes som livskraftig og jaktbar, for å begynne å høste av
rådyr som en jaktmessig ressurs, og for å starte en aktiv forvaltning av rådyrbestanden slik at
problemer med beiteskader etc. kan forebygges. Det forventes at rådyrbestanden vil vokse i
årene som kommer og det vurderes at tiden nå er inne for å forvalte arten gjennom jakt.

For å komme i gang med rådyrjakta er det viktig med en god grunneierorganisering. Det
absolutt beste er å forvalte rådyrbestanden på Engeløya som en felles bestand, der beskatning
og avskyting på hele øya sees i sammenheng. Eksempler fra øyer sør i Nordland har vist at
rådyrbestanden på denne måten på sikt kan bli en viktig rekreasjonsmessig ressurs for lokale
og tilreisende jegere, og en ressurs for grunneiere og reiselivsanlegg i form av utleie av jakt,
overnattingsplasser, etc. Forskriften vil først bli gjeldende for jaktåret 2018, men for at
grunneiersiden skal ha tid til å organisere seg fremmes forskriften nå til behandling.

Minsteareal for rådyr
Kommunen fastsetter minsteareal for rådyr jfr. $ 6 i Hjorteviltforskriften. Minsteareal for
rådyr fastsettes ut fra artens bestandsutvikling. Det er alltid vanskelig å sette et minsteareal
ved åpning av jakt, der hensynene til et forsiktig jaktuttak må balanseres mot den jobben det
er å organisere grunneiere i et vald.
Minsteareal vil vurderes fortløpende og evalueres minst hvert tredje år ved revidering av
målsettinger for hjorteviltforvaltningen. Det må derfor forventes at minsteareal vil endres

etter hvert som en får erfaring med jakt og avsk¡ing, og etter en vurdering av
bestandsutvikling. Det vurderes at en kvote på maksimalt 5- 10 dyr i året er en fornuftig start
for rådyrjakt. Det foreslås derfor et minsteareal på 5000 da. Det forutsettes her at grunneiere

får til et samarbeid over større områder, og helst hele øya, og at de unngår felling av
produktive geiter de første årene.

Forutsetning for rådyrj akt
Hvis forskrift om minsteareal vedtas vil det være adgang til å søke om godkjenning av vald,
jfr. forskrift om forvaltning av lnjortevilt $ 10. Godkjent vald gir grunnlag for å Ë tildelt
fellingstillatelse på rådyr i henhold til fastsatt minsteareal.

Endring av minsteareal for elg på Engeløya
Engeløya elgvald har tidligere vært en del av Engeløya og Lundøya bestandsplanområde og
har Ëtt tildelt kvote gjennom godkjent bestandsplan. 12016 opphørte samarbeidet da
bestandsplanområdet ikke lenger opp$lte kravet om et samlet areal på minst 60 ganger

minstearealet, og kunne således ikke lenger godkjennes. Tildeling av elgkvoter i2016 og2017
er derfor gitt direkte uten bestandsplan.

Minstearealet for Lvndøya og Engeløya var tilpasset ulik bestandsstørrelse på de to øyene som
ble sett i sammenheng gjennom bestandsplanen, og derfor satt til 3000 da. Det vurderes derfor
at minstearealet på 3000 da er alt for lavt for Engeløya vald alene, sett i forhold til øyas

bestand av elg. Det foreslås derfor å endre minsteareal av elg. Engeløya har et godkjent
tellende elgareal pâ42564 da og det vurderes at et passende minsteareal er 6000 da, noe som
også var minsteareal før bestandsplansamarbeidet med Lundøya.
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Elg resten av Steigen.
Minstearealet for resten av Steigen vil bli vurdert i forbindelse med evaluering av målsettinger
for Hjorteviltforvaltning vinteren 201812019. Det foreslås derfor ingen endringer i disse nå.

Vedlegg:

Forskrift om adgang til jakt etter elg og rådyr i Steigen kommune i Nordland Fylke
Steigen kommune har med hjemmel ilov 29.5.1981 nr 38 om viltet $ 16, og Forskrift 08.01

2016 om forvaltning av hjortevilt $$ 5, 6 og 8, den XXXXXX fastsatt følgende forskrift:

$ 1. Åpning av jakt
a) Det er adgang til jakt etter elg i Steigen kommune.
b) Det er adgang til jakt etter rådyr på Engeløya, med tilhørende øyer i Engelvær, Valsvær og
Brunvær m.fl. i Steigen kommune.

$ 2 Minsteareal
a) Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse for elg er:
Sørsiden av Nordfoldfi orden
Engeløyaog Lundøya
Resten av kommunen

b) Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse for rådyr er:
Engeløyamed tilhørende øyer iLauvøyvær, Valsvær og Brunvær

4000 da
6000 da
4000 da

5000 da

$ 3 lkrafttreden
Denne forskrift trer i kraft I . I .201 I og samtidig oppheves forskrift om minsteareal vedtatt den
13.02.20t3.
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SØKNAD OM UTLEGG AV NÅTNÅS

Saksbehandler
Arkivsaksnr.:

Gunnar Svalbjørg
t71773

Arkiv: P23

Saksnr.:
s9l17

Utvalg
Plan- og ressursutvalget i Steigen

Møtedato
24.10.20t7

Forslag til vedtak:

1. Det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til omsøkt tiltak, jfr. pbl $
19.1, slik atbryggalbåtbåsen plasseres i henhold til søknad.

2. Med hjemmel i Havne og farvannslovens (HFL) $ 27, 1. ledd gis Kjell Kristensen
tillatelse til å legge ut flytebrygge/båtbås med lengde på 11- 12 m med tilhørende
fortøyninger i Straumfjorden i Steigen kommune, Nordland, i samsvar med
innsendt kart og beskrivelse av båtbås.

Vilkår:
. Flytebrygge/båtbås må ha tilstrekkelig solid utførelse og fortøyes/forankres på en

slik måte at konstruksjonen ikke hindrer eller skader annen sjøveis trafikk, samt
at avdrift unngås.

o Flytebrygge/båtbås skal være tilstrekkelig belyst.
o Dersom tiltaket ikke er igangsatt innen 3 - tre- år eller at det innstilles i mer enn 2

- to - år, faller tillatelsen bort.
o Det må ikke foretas endringer av tiltaket uten at dette er godkjent etter havne- og

farvannsloven.

Saksutredning:
Steigen kommune har mottatt søknad om utlegging av permanent båtbås innerst i
Straumfiorden i Steigen. En har vurdert at dette tiltaket skal behandles etter både plan- og
bygningsloven og havne- og farvannsloven.

Båtbåsen er av tiltakshaver beskrevet som en ekstra sikkerhet for å komme seg om bord i sin
båt som ikke har badeplattform.
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Båtbåsenskql etter søknadenfortøyes ca. i blått punkt

Der båtbåsen skal fortøyes er det i kommuneplanens arealdel avsatt til formål NFFF (natur,
fiske, ferdsel, friluftsliv.) Det er i utgangspunktet ikke åpnet for fortøyning av frittliggende
permanente innretninger i dette området og søknaden blir derfor behandlet som en
dispensasjon etter plan- og bygningsloven.

Søknaden er sendt pàhøringtil berørte myndigheter og Steigen fiskarlag.

Kvstverket skriver at området brukes en del av fritidsfartøy.De mener derfor det må stilles
krav om belysning av flåten/båsen og at den må fortøyes tilstrekkelig.

Fiskeridirektoratet viser til at området er registrert som fiskeområde (Rødspette) men at
båtbåsen vil ha minimal betydning for fiske i området.

Tromsø museum som myndighet for kulturminner under vann minner om at ved funn av
automatisk vernede kulturminner eller funn av kulturhistorisk betydning skal arbeid stanses og
Tromsø museum varsles. Ellers ingen merknader.

Havne- og farvannsloven:

$ 27. Tiltøk som krever tílløtelse
Bygging, graving, utfylling og andre tiltak som kan påvirke sikkerheten eller
fremkommeligheten i kommunens sjøområde, lvever tillatelse av kommunen hvor tiltaket skal
settes i verk. Som tiltak regnes bl.a. þrtøyningsinstallasjoner, knier, brygger, broer,
luftspenn, utdypning, dumping, ql<vakulturanlegg, opplag av fartøy, lyskilder, knbler og rør.
Kommunen kan ikke gi tillatelse til tiltak som vil stride mot bestemmelser gitt i eller i medhold
av loven her.
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S 29. V¡lk,år i tíllatelse
Vedfastsettelsen av vilknr i enkelneúak etter dette kapittelet skøl det legges veh på hensynet
til godfremkommelighet og tryggferdsel ifarvannet, hensynet til andre næringer, samt
hensynet til liv og helse, miljø og materielle verdier. Det kan bl.a. settes vilkår om
a) undersøkelser, herunder om virlcninger av tiltaket,
b) utførelse, herunder utstyr og dimensjonering,
c) tidsbegrensning,
d) bruk,
e) vedlikehold,

fl miljøovervålwting,

þ fierning og opprydding.
Vedtaket kanfastsette at den somfår en tillatelse, eller den i hvis interesse et vedtak blir
truffet, sknl dekke utgiftene til å oppfylle vilknr nevnt iførste ledd.
I tillatelse til tiltak som knn volde vesentlig ulempe for annen bruk og utnytting av farvannet,
kan det settes som vilkår at tiltalshaveren skal legge til rette þr slik bruk og utnytting annet
sted, eller skal yte tilskuddfor dette formåL, eller at tiltakshaveren uten hensyn til sþld skal
erstatte sknde på og tap av redskap og utstyr mv. som benyttes i annen næringsvirksomhet i
farvannet, for eksempel fiskeredskap. Erstatningsansvaret ksn lempes eller falle bort dersom
tiltalßhaveren godtgiør at skaden sþldes grov uøktsomhet fra skødelidte.

Vurdering:
Plan- og bygningsloven
I henhold til PBL $ l9-2 andre ledd må det først vurderes om dispensasjon fører til vesentlig
tilsidesetting av de hensyn bestemmelsen er ment å skulle ivareta, eller av lovens
formålsbestemmelse. Fordelene med en dispensasjon må også etter loven være klart større enn
ulempene.

I dette tilfellet har søknaden blitt vurdert i forhold til mulige ulemper for fiskeri av
hskeridirektoratet som ikke har innvendinger. Det har heller ikke kommet andre innvendinger
mot søknaden. En kan ikke se at en dispensasjonfører til "vesentlig tilsidesetting av de hensyn
bestemmelsen er ment å skulle ivareta, eller av lovens formålsbestemmelse", og fordelene
med å gi dispensasjon må også sies ävære (klart større enn ulempene> da Kristensen mener
han ffir en trygg adkomst til sin båt, og det ikke er framkommet spesielle ulemper.

Havne- og farvannsloven
Kommunen er gitt forvaltningsansvar og myndighet etter Havne og farvannsloven (HFL)
"innenfor området hvor kommunen har planmyndighet etter plan- og bygningsloven", jf. HFL
$ 9, 1. ledd. Dette kalles "kommunens sjøområde" og omfatter området innenfor 1 nautisk mil
utenfor grunnlinjen.

For å gi tillatelse etter havn- og farvannsloven, skal det legges vekt på lovens formål for å

legge best mulig til rette for god fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk av
farvannet. Videre skal det tas hensyn til fiskeri og andre næringer som kan bli berørt.
Med begrepet trygg ferdsel menes å ivareta hensynet til sjøsikkerhet og fremkommelighet der
det er den alminnelige ferdsel som skal trygges.

Ved vurderinger om tillatelse skal gis, må en veie de ulike hensyn i saken opp mot formålet
med de aktuelle bestemmelsene i havne- og farvannsloven. Tilsvarende dersom det skal settes

Side 14 av 22



Sak 59/17

vilkar i forbindelse med eventuell tillatelse. Vilkårene kan gjelde tidsrom, utførelse,
vedlikehold, bruk og opprydding mm.

Vurdering:
Anlegget blir plassert i et område med noe trafikk av fritidsbåter, men det vurderes allikevel at
brygga ikke vil være til utilbørlig ulempe for sjøveis ferdsel.

Ut fra dette kan tiltaket tillates utført, men med følgende vilkår:
o Flytebrygge/båtbås må ha tilstrekkelig solid utførelse og fortøyes/forankres på en slik

måte at konstruksjonen ikke hindrer eller skader annen sjøveis trafikk, samt at avdrift
unngås.

o Flytebrygge/båtbås skal være tilstrekkelig belyst.
o Dersom tiltaket ikke er igangsatt innen 3 - tre- år eller at det innstilles i mer enn 2 -to

- år, faller tillatelsen bort.
o Det må ikke foretas endringer av tiltaket uten at dette er godkjent etter havne- og

farvannsloven.

Gebyr:
Søknader om fl¡ebrygger er gebyrpliktig etter eget regulativ for Steigen kommune.
Saksbehandlingsgebyr PBL $ 20 "Andre tiltak som behandles etter søknad": Brygga er ut fra
søknaden vurdert til å dekke et areal pä ca.30 m2.

Flytebrygge til privat bruk <15m2:2870,-
Tillegg per m2 for brygger >15m2:59,- * l5m2: 885,-
Totalt:3755,-

I tillegg kommer gebyr for dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel: Kr 4310 -

Totalt eebvr blir derfor Kr 8065.-
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SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM . G.NR 5 B.NR 2

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Gjermund Laxaa
171707

Arkiv: G/BNR 5/2

Saksnr.:
601t7

Utvalg
Plan- og ressursutvalget i Steigen

Møtedato
24.10.2017

Forslag til vedtak:

Det gis ikke dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser. Søknaden om fradeling av
tilleggsareal- 2,5 daa- på gnr 5 bnr 2 avslås, fordi en ikke ønsker å etablere større boligtomter i
områder som er avsatt som Byggeområder - Boligbygging i kommuneplanens arealdel.

Jfr. Plan-og bygningslovens $S 26-f , og kommuneplanens arealdel2016-2028

Saksutredning:
Saken gjelder: Søknad om tillatelse til fradeling av tilleggstomt

Formål: Boligformål

Søker: Toril Jensen, Botnveien 128, 8285 Leines

Eiendom: Gnr 5 bnr 2

Tomtestørrelse: Ca 2500 m2

Erververe: Kari-Anne Husøy, Helnesveien 14, 8285 Leines - eier av 5173

Planstatus: B1_9(boligformål)

Lovanvendelse: Plan-og bygningsloven $$ 26-1

Gebynegulativ for Steigen kommune
Eiendommen
Eiendommen gff 5 bnr 2ligger på Helnes. Totalarealet er i følge gårdskart ca 85daa.

Eiendommen må regnes som en utmarkseiendom. Ca 30 daa er registrert som produktiv skog.

Tomta
Den omsøkte parsellen er ca2,5 daa. Den grenser opp mot boligtomta(s|73) i sørvest.

Området er ulendt, og bevokst med granskog. Området er i kommuneplanen definert som
B1_9, og er avsatt til boligformål.

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

Plan og bygningsloven av 2008

S 26-f . Opprettelse og endring av eiendom

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

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

T¡lføyd ved lov 8 mai 2009 nr. 27.

Vurderinger

I delingssøknaden fremgår det at det omsøkte arealet skal benyttes som tilleggsareal til Gnr 5
Bnr 73, som da vil få et totalareal på ca 5 daa. I kommuneplanens bestemmelser er det satt en
grense på inntil 2 daa på fradeling og bebygging av boligtomter i områder avsatt til
Byggeområde- Boligbebyggelse.

Eier har søkt om dispensasjon fra denne arealbegrensningen. Dette er begrunnet med at eier
av boligtomta (5173) ønsker âkjøpe parsellen for å kunne hogge skog for å bedre
solforholdene for egen bolig, og at en etterkommer senere kan bygge bolig på tomta.

Kommuneplanens bestemmelser legger opp en arealbegrensning på tomtene i områdene som
er avsatt til byggeområde -boligbebyggelse. I grendesentrene merker en økt interesse for
boligbygging, og det er ikke ønskelig at en i disse områdene etablerer store boligtomter.
Arealene som er avsatt til boligformål må utnyttes best mulig. Sett i et langsiktig perspektiv
bør en derfor være restriktiv med å dispensere fra bestemmelsene.

En anser ikke begrunnelsen om hogst av skog for å bedre solforholdene på 5/73 som sterk nok
for å fravike arealbegrensningen. Det er også antydet at boligbygging på det omsøkte arealet
kan bli aktuelt på et senere tidspunkt.

Konklusjon: Det gis ikke dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser, og søknaden om
fradeling av tilleggsareal på gnr 5 bnr 2 avslås.

Vedlegg: Søknad om dispensasjon fra Toril Jensen
Kart
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Til Steigen kommune PUD/SKOG/GL v/ Gjermund Laxaa

Søknad om dispensasjon i sak L7 /707 -3

Det omsøkte areal på 2,5 daa er naturlig avgrenset av <<vei> til vannreservoar, en bebygd tomt, og
to andre eiendommer, som ikke er bebygd.

Området er ulendt, med en bratt fjellknaus mot den nederste eiendommen,som gjør arealet
vanskelig å dele opp.

Deler av området er bevokst av høy, tett granskog, som gjør at solforholdene til nabohuset er sterkt
redusert.

Kjøpers begrunnelse for at hun ønsker denne parsellen er å få hogd ned deler av skogen for å
forbedre solforholdene til sitt hus, og en etterkommer kan senere bygge bolig på tomta.

Leines 2L.09.20I7

Med hilsen

Toril Jensen
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SØKNAD OM FRADELING AV TOMT. G.NR 67 B.NR 8
SIGBJØRN HAUG

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Gjermund Laxaa
17l9r5

Arkiv: G/BNR 6718

Saksnr.:
6Ut7

Utvalg
Plan- og ressursutvalget i Steigen

Møtedato
24.10.2017

Forslag til vedtak:

Det gis tillatelse til fradeling av inntil 300 m2 fra Gnr 67 bnr 8. Tomteutvidelsen knyttes til
grensa til Gnr 67 B,nr 30 i nordøst. Det omsøkte arealet er redusert fordi en anser tillatelsen
som tilstrekkelig for å få plassert det planlagte uthuset på en hensiktsmessig måte.

Hensiktsmessig arrondering av tomta gjøres under oppmålingen.

Jfr. Jordlovens $$ I og 12 ogPlan-og bygningslovens $$ 26-1

Saksutredning:
Saken gjelder: Søknad om tillatelse til fradeling av tilleggstomt

Formål: Fritidsformål

Søker: Sigbjørn Haug, Haugsveien 24,8289 Engeløya

Eiendom: gnr 67 bnr 8

Tomtestørrelse: ca 450 m2

Erverver: Oddvar H.Jenssen, Blokkebærveien 4, 8026Bodø-eier av 67130

Planstatus: LSBNF5_8, LNFR

Lovanvendelse: Jordlovens $$ | og12 ogPlan-ogbygningsloven $$ 26-1

Gebyrregulativ for Steigen kommune

Eiendommen
Eiendommen gff 67 bnr 8 ligger på Haug. Totalarealet er i følge gårdskart ca 560daa. Ca 168

daa er registrert som dyrkajord og beite, mens ca 55 daa er registret som produktiv skogsmark.
Eiendommen driver med grasproduksjon.

Tomta
Den omsøkte parsellen grenser opp mot nordre hjørne av fritidseiendommen, og er på ca 450
m2. Arealet består for det meste av lyngikrattbevokst fiell, og må regnes som uproduktiv
mark. Eier av gnr 67 bnr 30 har planer om å bygge et uthus på tomta, og har behov for
tilleggsareal En stor deler av det omsøkte arealet kommer inn på LNFR-område, og det er
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søkt om dispensasjon fra delingsforbudet. Eiendommen 67130 er registrert med et areal på

1248 m2.

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

Jordloven av 1995,$ 1(formål) $12 (deling)
I7.Føremål
Denne lova har tilføremål å leggja tilhøva slik til rette at jordviddene i landet med skog og fjeil og alt som

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

Ein samfunnsgognleg bruk inneber at ein tek omsyn til at ressursane skol disponerast ut frâ fromtidige
generosjonor sine behov. Forvaltinga av orealressursane skal vera miljøforsvorleg og mellom anna ta omsyn til
vern om jordsmonnet som produksjonsfaktor og to vore på areol og kulturlondskap som grunnlag for liv, helse

og trivsel for menneske, dyr og plonter

I72.Deling
Deling ov eigedom som er nytta eller kon nyttast til jordbruk eller skogbruk må godkjennost ov departementet.
Det same gjeld forpakting, tomtefeste og liknande leige eller bruksrett til del av eigedom nôr retten er st¡fto for
lengre tid enn 70 år eller ikkje kan seiost opp ov eigaren (utleigaren). Med eigedom meiner ein òg rettør som
ligg tileigedomen og partar isomeige.
Skal dyrka jord tokast i bruk til ondre formål enn jordbruksproduksjon, eller skol dyrkbar jord takast i bruk slik at
ho ikkje vert eigna tiljordbruksproduksjon iframtido, kon somtykke til deling ikkje givast utan at det er gitt
somtykke til omdisponering etter I9.
Ved ovgjerd ov om somtykke til deling skal givast, skol det leggjast vekt på om delinga legg til rette for ein

tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderingo inngår mellom onno omsynet til vern av
areolressursane, om delingo fører til ei driftsmessig god løysing, og om delingo kon føre til drifts- eller
miljømessige ulemper for Iondbruket i området. Det kan leggjast vekt på ondre omsyn dersom dei fell inn under

formålet ijordlova.
SjØlv om det etter tredje ledd ikkje l¡gg t¡l rette for å gi somtykke til deling, kon samtykke givøst dersom deling

vil vareta omsynet til busetjingo i området.
Somtykke til deling kon givost på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til deiføremålo som lovo skolfremjo.
Fgresegnene gjeld utan omsyn til om ein eigedom har fleire registernemningar når eigedomen eller ideell del av
han er pâ same eigarhand og etter departementet sitt skjønn må reknost som ei driftseining.
Somtykke til deling er ikkje nødvendig når særskild registrert del av eigedom vert seld pô tvongssal. Det same
gjeld dersom det i sombønd med offentleg jordskifte er nødvendig å delo eigedom.

Dersom deling ikkje er rekvirert innan tre âr etter ot samtykke til deling er gitt, Íell somtykket bort.
Departementet kon gi forskrift om høve tilfrödeling av mindre areal utan godkjenning i sombond med
g re nsej uste ri ng ette r motr¡ kke llova.

nEndro med lov 14 juni 2013 nr. 46 (ikr. 7 juli 2073, etter res. 14 juni 2013 nr. 642). Vert endro med lov 27 juni
" 2073 nr. 700 (ikr. 1 jan 2076, etter res. 27 juni 2073 nr. 736).

Plan og bygningsloven av 2008

S 26-1. Opprettelse og endring av eiendom

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

festegrunn for bortfeste som kon gjelde i mer enn 10 år, jf. lov om eigedomsregistrering, eller endring av
eksisterende eiendomsgrenser, må ikke gjøres på en slik måte at det oppstår forhold som strider mot denne lov,

forskrift eller plan. Opprettelse eller endring som nevnt iførste punktum, må heller ikke gjøres slik at det dannes

tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn ov sin stØrrelse, form eller plassering etter reglene i denne lov.

T¡lføyd ved lov I moi 2009 nr. 27.
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Vurderinger
Tomta ønskes utvidet for å kunne plassere et uthus på en egnet plass. I nordøst ligger grensen
for LNFR-området inntil tomtegrensa og LSBNF5_8. Søknaden om dispensasjon begrunnes
med at omsøkt areal er uproduktivt i landbrukssammenheng. Den omsøkte fradelingen vil
ikke medføre større ulemper for utnyttelsen av landbruksressursene på eiendommen.
Søknaden er vurdert i forhold til Naturmangfoldloven og kulturminnebaser, og en kan ikke se

at den er i konflikt med registrerte natur -og kulturverdier.

Tomta - 67130 er oppmålt til1248 m2. Det omsøkte arealet er på ca 450m2. Dette vil gi et
totalareal på nesten 1700 m2. Hvis en godkjenner delingen vil dette awike fra vanlig praksis
I kommuneplanens bestemmelser er det satt en maks størrelse for ubebygde hyttetomter på

I,5 daa. Denne grensen brukes også som en rettesnor for bebygde fritidstomter. En regner
det som uheldig å etablere større fritidstomter .

Ut fra en totalvurdering av forholdene rundt søknaden kan en fradeling av tilleggsareal tillates,
men arealet bør begrenses slik at totalarealet ligger rundt 1500 m2
Arronderingen av det omsøkte tilleggsarealet virker noe uryddig, og en foreslår at
tomteutvidelsen knyttes til tomtegrensa i nordøst. En ser på det som en fordel at ny grense

ikke legges nærrnere dyrkamarka. Hensiktsmessig arrondering av tomteutvidelsen gjøres

under oppmålingen.

Konklusjon:
Det gis dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser, og tillatelse til fradeling av inntil
300 m2 fra Gnr 67 bnr 8. Dette ansees som tilstrekkelig for å få plassert uthuset på en
hensiktsmessig måte. Tomteutvidelsen knyttes til tomtegrensa i nordøst. Arrondering av
grensene gjøres under oppmålingen.

Vedlegg: Søknad om dispensasjon -Sigbjørn Haug
Kart
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Haug Maskindrift
Haugsveien 24
8289 Engeløya

Org.nr.:
886.194.242 MVA
Kto.nr.:
4s09.20.93755

\) r)Jr4q O
Mobil:
97r 07 924
E-post:
Si gbj orn@hauglqq!\indrrft .nq

den 4. oktober 2017
Steigen Kommune
Rådhuset
8283 Leinesfiord

SøKNAD OM DISPENSAJON VEDRøRENDE
I LNFR.OMRÅDE.

Viser til søknad om fradeling av tilleggstomt fra g/br.nr. 67 18 til dbr.nr. 67 130. Det omsøkte

arealet ligger mellom jord- og skogbruksvei tilhørende 6718 ogkjøpers eiendom. Arealet er
ikke dyrkbart, dybde ned på {ell er fra 0 til 30 cm. Området er dekket av røsslyng og noen

bjørketrær, og har derfor ingen naturverdier av regional eller nasjonal verdi.
Da omsøkt område, ca.450 m2,ligger innenfor LNFR-området søkes det med dette om
dispensasjon for fradeling til tilleggstomt.

Med vennlig hilsen

Sigbjørn Haug

i'v cck.rntoret
5î!: I G L f,i Kü Rrt i\,{ LJ [\i Ë
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Rundballepressing. Jordarbeiding. Transport. Snørydding. Kantklipping. Grus/Pukk. Graving.
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Målestokk 1 : 500 ved A4 utskrift

Utskrittsdato: 10.09.2017

Kartet viser en presentasjon av valgt type
gårdskart for valgt eiendom. I tillegg vises

bakgrunnskart for gjenkjennelse. Areal-

stat¡stikken viser arealer i dekar for a¡le

teiger på eiendommen. Det kan forekomme

avrundingsforskjeller ¡ arealtallene.

Ajourføringsbehov meldes til kommunen.
GARDSKART 1848-6712
Tilknyttede grunneiendommer:

67t8 -6712 Arealressursgrenser

ì ì Eiendomsgrenser

NORSK INSTITUiT FOR

il0ØKoNCtu1ls N IBIO

TEGNFORKLARING

Fulldyrka jord

Overflatedyrka jord
lnnmarksbeite

Skog av særs høg bonitet
Skog av høg bon¡tet
Skog av m¡ddels bon¡tet
Skog av lav bon¡tet
Uproduktiv skog

Myr
,Âpen jorddekt fastmark
Apen grunnlendt fastmark
Bebygd, samf vann, bre

lkke klassifÌsert
Sum:

Markslag (AR5) 13 klasser
AREALTALL (DEKAR)

aa^ a

35.6 167.7

I

123.4

5.1

556.5 556.5

L

i

lll

üt

F
iMl

120.5

11.6

0.0

0.0

38.2

17.5
tñL 

^
40.2

7.2

76.0

5.1

0.0

llt
f).5
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SøKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM. G.NR 57 B.NR 1

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Gjermund Laxaa
171943

Arkiv: G/BNR 5711

Saksnr.:
621t7

Utvalg
Plan- og ressursutvalget i Steigen

Møtedato
24.t0.2017

Forslag til vedtak:

Det gis tillatelse til fradeling av inntil 500 m2 fra Gnr 57 bnr I slik at naust og snuplass
knyttes til gnr 57 bnr 19. Det omsøkte arealet er redusert fordi en ikke ønsker å etablere større
fritidstomter. Tillatelsen gis til uendret bruk.
Hensiktsmessig arrondering av grensene gjøres under oppmålingen

Saksutredning:
Saken gjelder: Søknad om tillatelse til fradeling av tilleggstomt

Formål: Fritidsformål

Søker: Andreas Helskog, Dypingveien 53, 8288 Dyping

Eiendom: Gnr 57 bnr 1

Tomtestørrelse: Ca 3000 m2

Erververe: Lill Heidi og Sigurd Myrvoll, Toppseilveien23A,8070 Bodø, eiere av 57119

Planstatus: BFR4_7

Lovanvendelse: Plan-og bygningsloven $$ 26-1

Gebynegulativ for Steigen kommune

Eiendommen
Eiendommen gnr 57 bnr 1 ligger i Dyping. Totalarealet er i følge gardskart ca 850daa. Ca166
daa er registrert som dyrkajord og beite, mens ca 250 daa er registret som produktiv
skogsmark. Eiendommen driver med melk-og kj øttproduksj on.

Tomta
Den omsøkte parsellen er ca3 daa. Den strekker seg fra gnr 57 bnr 19 i nord, og ligger
mellom gammelveien og sjøen mot $'lkesveien i sør. Parsellen består for det meste av
skogsgrunn, med innslag av lyngrabber. Det omsøkte arealet omfatter et naust og en snuplass
for bil knyttet til fritidstomta. Området er i kommuneplanen definert som BFR4_7-område for
fritidsbebyggelse. Eiendommen 57119 er registrert med et areal på 787 m2.

Lovgrunnlaget
Lovgrunnlaget for behandling av saken finnes i Pløn-og bygnìngsloven
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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 kon gjelde i mer enn 10 år, jf. Iov om eigedomsregistrering, eller endring av
eksisterende eiendomsgrenser, må ikke gjøres på en slik måte at det oppstår forhold som strider mot denne lov,

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

Tilfgyd ved lov 8 mai 2009 nr.27.

Vurderinger
Den planlagte fradelingen kommer i konflikt med strandsonebestemmelsene. I tillegg vil en
godkjenning av omsøkt deling fravike vanlig praksis når det gjelder størrelsen på hyttetomter.
Søker er blitt gjort oppmerksom på dette, og har søkt om dispensasjon. Søknaden er begrunnet
med at naust og snuplass kn¡tet til 57119 er bygd utenfor tomta, og at en ønsker å knytte dette
til tomta. I tillegg ønsker eierne av 57119 å disponere det omsøkte arealet til uttak av ved. I
følge søker vil bruken av arealet forbli uendret i forhold til dagens bruk.

Naustet og snuplassen ligger rett ved hyttetomta, og en har forståelse for argumentet med å fä
knyttet disse til tomta. Derfor innstiller en på å dispensere fra strandsonebestemmelsene slik
at naustet blir knyttet til tomta på en hensiktsmessig måte. Dette kan gjøres undff oppmåling
av tomta.

Tomta - 571I9 er oppmålt til787m2. Det omsøkte arealet er på ca 3000m2. Dette vil gi et
totalareal på nesten 4000 m2 på eiendommen. Hvis en godkjenner delingen vil dette awike
fra vanlig praksis. I kommuneplanens bestemmelser er det satt en maks størrelse for ubebygde
hyttetomter pà 1,5 daa. Denne grensen brukes også som en rettesnor for bebygde
fritidstomter. En regner det som uheldig å etablere større fritidstomter i områder som er avsatt
til fritidsformåI. Argumentet med å kunne ta ut ved til eget forbruk på tomta vektlegges ikke.
Konklusjon:
Det gis tillatelse til fradeling av inntil 500 m2 fra Gnr 57 bnr 1 slik at naust og snuplass
kn¡tes til gnr 57 bnr 19. Hensiktsmessig arrondering av grensene gjøres under oppmålingen.

Vedlegg: Søknad om dispensasjon fra Andreas Helskog
Kart
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Søknad om fradeling av nausttomt
Gnr. 105 bnr. 2
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Søknad om dispensasion fra strandsone bestenrrelsene

I forbindelse med søknad om deling av grunneiendom i Steigen, Dyping Gnr 57 Bnr 1 søker jeg om
dispensasjon fra strandsone bestemmelsene.
Æealet det søkes dispensasjon for er vist på vedlegg 1.

Ved tidligere fradeling av hyttetomt på Gnr 57 Bnr 19, er naust og snuplass tilhørende Bnr 19

þy,gget utenfor tomtens grenser. Eier av Bnr 19 ønsker å nå å få dette formelt ordnet.
Eier av Bnr 19 ørsker i tillegg å kunne tia ut ved til eget bruK foruten om dette vil bruk av arealet
det søkes dispensasjon for vil forbli uendret i forhold til dagens bruk.
Arealet vil bliovertatt av Lill Heidi og Sigurd fvlyrvoll

Dyping 20. September 2017

fÅ.,4. 4


