
STEIGEN

Utvalg:
Møtested:
Møtedator

Plan- og ressursutvalget i Steigen
Rådhuset, Leinesfiord
24.10.2017

N'IØTEII\NIKALLING

KOMMUNE

Tid: Kl. 18:00N8!

Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf.

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

Representantene ordner med skyss på billigste måte.

TILLBGG SAKSLISTE

Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr.
Tittel

PS 64/17 17lt00t
MELDING . DELEGERTE VEDTAK I PERIODEN 26.08 .
17.10.t7

Eventuelt.

Postadresse:

Rådhuset
828I LEINESFJORD

Besøksadresse:

Leinesfiord
LEINESFJORD

Telefon:
Telefaks: 75 '17 88 l0



Srk 64117

MELDING - DELEGERTE VEDTAK I PERIODEN 26.08 - 17.IO.I7

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Tina Sennesvik
t7lt00t

Arkiv:033

Saksnr.:
64117

Utvalg
Plan- og ressursutvalget i Steigen

Møtedato
24.r0.2017

Forslag til vedtak:
Meldingene tas til etterretning.

Vedlegg:
Delegerte vedtak i perioden 26.08 - 17.10.17

Side I av 1



Delegerte vedtak
Dato: 26.08.2017 - 17.10.2017 Utvalg: PLA Plan- og ressursutvalget i Steigen

Arkivsak Dato
Navn
Innhold

171654

t7t389

171899

171823

17/858

t71444

171758

t71793

171782

t7/66t

Saksnr Avd/Sek/Saksb. Arkivkode
Resultat

28.08.2017
BIOGASS

DS BYG 145/17 PUD/TEK/IO S81

29.08.2017 DS BYG t48lt7
G/BNR TO5I82

SØKNAD OM TILLATELSE I ETT TRINN

PUD//KR

25.09.2017 DS BYG I87II7 PUD/TEK/IG
G/BNR 471t02
SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - FYLLING STORSKJÆRET VEST

29.08.2017 DS DEL I47II7 PUD/SKOG/GL G/BNR 86/9
SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - G.NR 86 B.NR 9

22.09.2017 DS DEL I85II7 PUD/SKOG/GL G/BNR 7515

SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - G.NR 75 B.NR 5

26.09.2017 DS KLA I9gll7PUDilLD
G/BNR 31/7
SØKNAD OM BRUKSENDRING - NAUSTHOLMEN OVERNATTING OG
SERVERINGSVIRKSOMHET

29.08.2017 DS KST T46117 PUD/SKOG/GL G/BNR 4711

SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - G.NR 47 B.NR I

30.08.2017 DS 150i17 pUDllLD G/BNR t04n7
SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT GNR. 104
B.NR 17 - VERANDA, NORDFOLD

30.08.2017 DS 151/17 pUDilLD G/BNR 102/3

SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - ANTENNEANLEGG FOR
BREDBÅND G.NR 102 B.NR 3 VALLE, NORDFOLD

01.09.2017 DS t52lt7 puD/TErtKL G/BNR41/6
SØKNAD OM FORLENGELSE AV EKSISTERENDE MAST - HOLKESTAD

01.09.2017 DS 153/17 PUD/TEIíKL G/BNR t22t30
SØKNAD OM FRADELING GNR 122 BNR 30, ASLE JENSEN M.FL. ASLE
JENSEN M.FL. - GNR 122 BNR 30

12/4s9



Delegerte vedtak
Dato: 26.08.2017 - 17.10.2017 Utvalg: PLA Plan- og ressursutvalget i Steigen

Arkivsak Dato
Navn
Innhold

t7l8r7

t7l68t

171682

171683

t71684

t41982

r61283

I 7/880

171882

171839

Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode
Resultat

04.09.2017 DS I54lI7 PUD//LD G/BNR 40110

SØKNAD OM OPPFØRING AV HYTTE - G.NR 40 B.NR 10

06.09.2017 DS 155/17 PUD//GS G/BNR 7612

SØKNAD OM DISPESASJON . UTBYGGING AV BREDBÅNDSDEKNING -
G.NR 76 B.NR 2

06.09.2017 DS 156/17 PUD//GS G/BNR 9311

SØKNAD OM DISPESASJON - UTBYGGING AV BREDBÅNDSDEKNING -

G.NR 93 B.NR 1

06.09.2017 DS t57lr7 PUD//GS G/BNR 85/1

SØKNAD OM DISPESASJON - UTBYGGING AV BREDB,Ä.NDSDEKNING -
G.NR 85 B.NR 1

06.09.2017 DS 158/17 PUD//GS G/BNR 2813

SØKNAD OM DISPESASJON - UTBYGGING AV BREDBÅNDSDEKNING -
G.NR 28 B.NR 3

07.09.2017 DS 159/17 PUD//KR G/BNR 82t23
SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - BOLIGBYGG GNR. 82 BNR. 23

08.09.2017 DS 160/17 PUD//KR GiBNR 28n6
SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT

1r.09.2017 DS l62lt7 PUD//LD G/BNR41i8
SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT G.NR 41

B.NR 8 HOLKESTAD

12.09.2017 DS 163/17 PUD/LAND/BS G/BNR 90/2
SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD G.NR 90
B.NR 2 - BRUNES

13.09.2017 DS 164117 PUD/LAND/BS NA\/N Roald Hansen
SØKNAD OM DRENERING AV JORDBRUKET - HAMARØY 6212

13.09.2017 DS 165/17 PUD/LAND/BS NA\rN Roald Hansen
SØKNAD OM DRENERING AV JORDBRUKET. HAMARØY 5212

t71840



Delegerte vedtak
Dato: 26.08.2017 - 17.10.2017 Utvalg: PLA Plan- og ressursutvalget i Steigen

Arkivsak Dato
Navn
Innhold

Saksnr Avd/Sek/Saksb. Arkivkode
Resultat

t7l84l 13.09.2017 DS 166117 PUD/LAND/BS NA\/N Roald Hansen
SØKNAD OM DRENERING AV JORDBRUKET - HAMARØY 64/2

171837 13.09.2017 DS 167117 PUD/LAND/BS NA\rN Roald Hansen
SØKNAD OM DRENERING AV JORDBRUKET - HAMARØY 51/1

t71877 t3.09.20t7 DS 168/17 PUD/LAND/BS G/BNR 86n7
SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD GNR 86
BNR 17 - BØ

171906 t3.09.20r7 DS t69ll7 PUD/LAND/BS G/BNR 87/6
SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD GNR 87
BNR6-BØ

171842 13.09.2017 DS l70ll7 PUD/LAND/BS NA\/N Per Laumann
SØKNAD OM DRENERING AV JORDBRUKET - HAMARØY 74II-2

091587 t4.09.20r7 DS l7ut7 PUDIILD
Asle Schrøder - MELDING OM TILTAK

G/BNR 079100r

091478 14.09.20t7 DS t72lt7 PUD//LD
Knut Nilsen - SØKNAD OM ENKLE TILTAK

G/BNR 1021002

rU556 t4.09.2017 DS l73lr7 pUDltLD G/BNR 27^0
SØKNAD OM TILTAK UTEN ANSVARSRETT TILBYGG TIL BOLIG G.NR
27 B.NR 10

10154 t4.09.2017 DS t74lt7 PUD//LD G/BNR t22t0r9
Tove Elisabeth Moen
MELDING OM TILTAK NY HYTTE I BRATTFJORD GNR 122 BNR 19

061t330 14.09.2017 DS t75lr7 puDllLD G/BNR 75t34
Espen Danielsen
SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK GNR 75 BNR 34 TILBYGG TIL
GARASJE

15.09.20t7 DS t76lr7 pUDllLD G/BNR r00t28
SØKNAD OM ADKOMSTVEI TIL FRITIDSBOLIG - G.NR IOO B.NR 28 OG 30

r71894



Delegerte vedtak
Dato: 26.08 .2017 - 17.10.2017 Utvalg: PLA Plan- og ressursutvalget i Steigen

Arkivsak Dato
Navn
Innhold

12l22r

t61309

121886

t0/870

t7l3t3

t7l9l0

t7lgtl

t7l68t

t6/925

171949

Saksnr Avd/Sek/Saksb. Arkivkode
Resultat

15.09.2017 DS t77lt7 PUD//LD G/BNR 74178
UTVIDELSE AV GARASJE TOR SVEIN BYE - GNR 74178

15.09.2017 DS l78lt7 PUD//KR G/BNR 281157

SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - NAUST GNR. 28 BNR.157

15.09.2017 DS t79lt7 PUD//HSK G/BNR 41138

Leif Arne Ellingsen
SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - FRITIDSBOLIG - GNR 41

18.09.2017 DS 181/17 PUDIILD G/BNR 0941022
Tor Svein Bye
MELDING OM TILTAK UTVIDELSE HYTTE PÄ. LUNDØYA

t9.09.20r7 DS t82lt7 PUD/iLD GiBNR 4717

OPPFØRING AV BOLIGRIGG PÄ. G/BNR 4717 -MIDLERTIDIG TILLATELSE

2t.09.2017 DS 183/17 PUDIILD G/BNR 70119
SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FRA
BYGGELINJEBESTEMMELENE FOR OPPFØRING AV TILBYGG TIL BOLIG
G.NR 70 B.NR 19I STEIGEN KOMMUNE

22.09.2017 DS 184/17 PUDIILD G/BNR 22158
SØKNAD OM UTSLIPP AV OLJEHOLDIG AVLØPSVANN

22.09.2017 DS 186117 PUD//GS G/BNR 7612

SØKNAD OM DISPESASJON - UTBYGGING AV BREDB,Ä.NDSDEKNING -

G.NR 76 B.NR 2

25.09.2017 DS 188/17 PUD//LD
SØKNAD OM BRUKSENDRING VILLA HAUGEN

G/BNR 31/8

29.09.20t7 DS 190/17 PUDIILD l'420
VANNLEDNING/SJØLEDNING ÅTSTEI - STORSKJÆRET



Delegerte vedtak
Dato: 26.08.2017 - 17.10.2017 Utvalg: PLA Plan- og ressursutvalget i Steigen

Arkivsak Dato
Navn
Innhold

Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode
Resultat

t7l8r9 02.t0.2017 DS 191/17 PUD//GS K53
SØKNAD OM DRIFTSKONSESJON FOR UTTAK AV FAST FJELL I BOGØY
NÆRINGSOMRÅDE

121457 03.10.20t7 DS t92lt7 puD//LD G/BNR 70137

SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - SJØBU/I{AUST JOHN BERG -
GNR 70 BNR 7

tvt028 03.t0.2017 DS 193/17 pUDllLD G/BNR 30/5
SØKNAD OM TILTAK UTEN ANSVARSRETT, MÅLØY

t0lt59l 03.10.20t7 DS l94lt7 puDilLD G/BNR 0621021

Marit Hansen
SØKNAD OM TILTAK UTEN ANSVARSRETT - ATELIER - GNR 62 BNR 21

t4t95l 05.10.2017 DS t97lt7 PUD/TEK/KL G/BNR 5/71
SVALEHUS AS
SØKNAD OM TILLATELSE I ETT TRINN - UTLEIEBOLIGER GNR 5 BNR 71

- SVALEHUS

t71313 09.10.2017 DS 198/17 PUDIILD G/BNR47/7
OPPFØRING AV BOLIGRIGG PÄ G/BNR 4717 .MIDLERTIDIG TILLATELSE

171977 t3.r0.2017 DS 2021t7 PUD//LD G/BNR 23112

SØKNAD OM RIVINGSTILLATELSE G.NR 23 B.NR 12

t4l9t5 16.t0.20t7 DS 206117 PUDi/LD G/BNR 86125

SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - GARASJE - GNR 86 BNR 25



STEIGEN

Steigen Vekst AS
Arne Karlsen
Furulund 12

8283 LEINESFJORD

Vår ref.
1719tt-2lLD

Arkivkode
G/BNR 22158

Deres ref.

KOMMUNE

Dato
27.09.2017

MELDING OM DELEGERT VEDTAK
UTSLIPPSTILLATELSE

Saken er behandlet som saksnr PLA 184/17 med følgende vedtak:

Med hjemmel i forskrift om begrensning av forurensning kap. 15, får Steigen Vekst AS
tillatelse til utslipp av oljeholdig avløpsvann fra bilverksted på gnr 22, bnr 58.

Tillatelsen blir gitt på bakgrunn av opplysninger i søknad mottatt 13.09 og på følgende
vilkår:

1. Avløpsvannet skal renses med en oljeutskiller, Oleapator P 6M, bestående av
sandfang, oljeutskiller med koalesator og prøvetakingskum. Totalvolum på anlegg
er Lo5m3 (sandfang 1n2m3) Avløpsvatnet blir førtviaprøvetakingsbrønnen til
infiltrasjon i grunnen på egen tomt

2. Anlegget skal rapporteres inn til Steigen kommune med dokumentert ferdigmelding
innen anlegget tas i bruk

3. Anlegges skal monteres og drives i tråd med bruksanvisning sendt til kommunen

4. Oljeinnholdet i vannet som slippes ut må ikke overstige 50 milligram (mg) pr liter.

5. Dokumentasjon på utløpskonsentrasjon ved prøvetaking og på giennomført
tømming skal være tilgiengelig

6. Behandlingsgebyr for utslippstillatelse med kr. 2.600,- må innbetales. Jfr. giro som
sendes tiltakshaver.

Postadresse:

Rådhuset
828I LEINESFJORD

Besøksadresse:

Leinesford
LEINESFJORD

Telefon:
Telefaks:



Tillatelsen faller bort dersom arbeidet ikke er igangssatt senest tre år etter tillatelsen ble gitt
eller hvis dere innstiller arbeidet i mer enn to år. Hvis dere gjør vesentlige endringer i
utslippet, må dere søke om endring av tillatelsen, janfør forurensningsforskriften $ 15-3.

Saksbehandling:
Saken gjelder: Søknad om utslipp av oljeholdig avløpsvann fra motorvask

Omfang. 1,2m3 pr ën

Tiltakshaver: Steigen Vekst AS

Søker: Steigen Vekst AS v7 Arne Karlsen

Utførende: Østbø NS
Eiendom: Gnr22 bnr 58

Planstatus: BN4_l - område for næringsbebyggelse

Lovanvendelse: Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kap. 15

Kommuneplanens arealdel vedtatt av Steigen kommunestyre 22.06.1 6

Gebyrregulativ for Steigen kommune vedtatt 22.06.16

Nabovarsel
Ikke aktuelt da Steigen vekst AS eier de tilstøtende eiendommene

Gebyr:
Utslippstillatelse av mindre utslipp (inntil 15pe) er gebyrbelagt med kr.2.600,- etter
gebynegulativ for Steigen kommune.

Klageadgang:
Dette er et enkeltvedtak som kan pfülages innen 3 uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen
skal sendes til Steigen kommune. Klagen skal begrunnes, angi hva det klages over og
beskrive hvilken endring som ønskes.

Med vennlig hilsen
Steigen kommune

Lisbeth Dahle
Byggesaksbehandler

Vedlegg: faktura
skjema for søknad om ferdigattest

Tordis Sofie Langseth
Rådmann



STEIGEN

Nord-Salten Kraft AS

8276 ULVSVÄG

Vår ref.
17l68l-9lLD

Arkivkode
G/BNR 7612

Deres ref.

KOMMUNE

Dato
4.10.2017

MELDING OM DELEGERT VEDTAK
ENDRING AV TILLATELSE

Saken er behandlet som saksnr PLA 186/17 med følgende vedtak:

Med bakgrunn i plan- og bygningslovens S20-1 med tilhørende forskrifter og
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel gis det tillatelse til å endre mastehøgde for
antenneanlegg for bredbånd pä gnr.76, bnr 32 fra 5 til meter til 10 meter. Øvrige
vilkår fra tillatelse gitt i vedtak i sak PLA 15517 gielder..

Saksutredning
Viser til tidligere vedtak om byggetillatelse datert 6.09.2017, saksnr l55ll7 . Ansvarlig søker
har sendt inn søknad om endring av tillatelsen: en økning av mastehøyden fra 5 til l0 meter.
Nabovarsel ble 15.09.17 sendt de som blir berørt av endringen og etter at fristen på minst to
uker for merknad til nabovarsel gikk ut , har det ikke kommet merknader.

Klageadgang:
Vedtaket kan pfülages 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.

Gebyr for endring av byggetillatelse faktureres med kr. 2.870,- i henhold til Steigen
kommunes gebyne gulativ

Postadresse:

Rådhuset
828I LEINESFJORD

Besøksadresse:

Leines{ord
LEINESFJORD

Telefon:
Telefaks:



Med vennlig hilsen
Steigen kommune

Lisbeth Dahle
Byggesaksbehandler

Vedlegg: Faktura



STEIGEN

Fylkesmannen i Nordland
Statens hus
Moøoveien 10

8002 BODØ

Vår ref.
161925-54lLD

Arkivkode
G/BNR 31/8

Deres ref.

KOMMUI\E

Dato
27.09.2017

MELDING OM DELEGERT VEDTAK
KLAGE

Saken er behandlet som saksnr PLA 188/17 med følgende vedtak:

Vedtak i sak PLA 136117 blir opprettholdt. Klagen oversendes Fylkesmannen i
Nordland for endelig avgiørelse.

Saksutredning:
Vi viser til klage fra Trond Lohne mottatt 5.09.17. Klagen gjelder vedtak i PLA 136117 der
Villa Haugen får midlertidig brukstillatelse fram til 30.09.2017. Som grunnlag for klagen blir
detframført at eiendommen ikke har atkomst.

Gnr 3l bnr 2 ble utskilt fra gnr 31, bnr I ved skyldfordelingsforretning i 1928. Grenselinjen
mellom bnr I og bnr 2 ble da fastsatt som følger:

<Grenselinjen går utfra sjøen(heimgårsunde) med + i sten i murkanten på hengebroens
nordre ende i vestlig retning på søndre side av gårdsveien 106 metet over 2 løyss i berg på
gårdshaugne, til nedsatt sten på samme haug.>>

Vi har derfor grunn til å tro at eiendomskartet er feil. Gårdsveien ligger utenfor bnr 2 og
veiretten til Villa Haugen berører ikke gnr 31/2.
Vi viser for øvrig til frlkesmannen behandling av klage på bruksendringstillatelse for Villa
Haugen 30.6.17 der også atskomst ble tatt opp. Fylkesmannen skrev da følgende: <når det
gjelder atkomst legges til grunn at den er sikret i eksisterende atkomst til eiendommen)

Klagen blir ikke tatt til følge. Kommunen opprettholder sitt vedtak og oversender klagen til
fulkesmannen i Nordland for endelig avgjørelse.

Postadresse:

Rådhuset

828I LEINESFJORD

Besøksadresse:
Leinesfiord
LEINESFJORD

Telefon:
Telefaks:



Med vennlig hilsen
Steigen kommune

Lisbeth Dahle
Byggesaksbehandler

Vedlegg: Sakens dokumenter

Kopi: Trond Lohne, Idrettsveien 35,5052 BERGEN

Tordis Sofie Langseth
Rådmann



STEIGEN

Norconsult AS
v / Peder Eggesvik
Postboks 234
8001 BODØ

Vår ref.
171949-3lLD

Søknaden:
Saken gjelder:

Søker:

Tiltakshaver:

Arkivkode
M20

Deres ref.

KOMMUNE

Dato
9.10.20t7

MELDING OM DELEGERT VEDTAK
TILLATELSE TIL SJØLEDNING

Saken er behandlet som saksnr PLA 190/17 med følgende vedtak:

Med bakgrunn i plan- og bygningslovens 520-2 og Havne- og farvannsloven $27 med
tilhørende forskrifter og bestemmelser og kommuneplanens arealdel, gis det tillatelse til
å legge vannledning fra Åktad til Storskjæret.

Det gis tillatelse på følgende vilkår:
o Tiltaket skal giennomføres i tråd med vilkår og pålegg gitt av Kystverket

Nordland i brev datert 23.08.2017.

o Tiltaket tillates satt i gang etter dette vedtaket og etter at byggesaksgebyret
med kr. 4150,- er innbetalt, jf vedlagt faktura.

o Det skal søkes om ferdigattest når tiltaket er ferdigstilt (se vedlagt skjema).
Nøyaktig situasjonsplan med vannledningens plassering skal legges ved
søknaden.

o Det presiseres at naturinngrep i forbindelse med tiltaket må giøres så

skånsomt som mulig. Spor etter anleggsarbeidet må slettes og utbedres.

Tillatelsen har gyldighet i 3 år fra vedtaksdato. Dersom tillatelsen ikke er påbegynt eller søkt
fomyet 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 giennomføres.

Søknad om legging av sjøledning mellom Ä,lstad og Storskjæret.

Norconsult AS ved Peder Eggesvik

Steigen kommune ved Oluf Holmvaag
Postadresse:

Rådhuset
828I LEINESFJORD

Besøksadresse:

Leinesfiord
LEINESFJORD

Telefon:
Telefaks



Eiendom:

Planstatus:

Tegninger:

Lowerk:

Sjøareal mellom Älstad og Storskjæret.

Bruk og vern av sjø, framtidig havn (SHA4_3), framtidig næringsområde
(BN4_6) framtidig ferdsel (VFE)

Mottatt 27.09.17 situasjonsplan med ny trase 1:5000, plan og profiltegning
fra tilknytingspunkt på Ålstad og ut i sjø, og fra tilkn¡ingspunkt på

Storskjæret og ut i sjø i 1:1000
Pbl. 2008 ç 20-2 (med flere) og tilhørende forskrifter
Kommuneplanens arealdel, vedtatt 22.06.201 6
Veileder til saksbehandlingsforskriften
Gebynegulativ for Steigen kommune vedtatt 17.12.2013
Havne- o g farvannsloven

Bakgrunn
Eksisterende vannledning til Storskjæret i Bogen har ikke kapasitet til planlagt utbygging i
området. Det må derfor legges en ny sjøledning i tillegg.

Vannledningen vil þsse biIed270l - Flagsundet og Kystverket har behandlet søknaden etter
havne- og farvannsloven. De har gitt tillatelse og stillt vilkar og pålegg om merking m.m i
brev datert 23.08.17.

Nabovarsel

Aktuelle naboer er varslet 30.08.17. Det har ikke kommet inn merknader.

Statens Vegvesen har 29.08.17 gitt gravetillatelse til kryssing av fi¡ 835 ved Storskjæret.

Ansvar:
Følgende foretak har erklært ansvarsrett:

Ferdigstillelse:
Tiltaket må ikke tas i bruk før det er gitt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.

Funksjon (SØK, PRO,
UTF,Kontroll)

Ansvarsområde Foretak. orgnr

SØK Ansvarlig søker Norconsult orgff
962392687

PRO Prosjektering veg og VA
anlegg

Norconsult orgnr
962392687

UTF Utstikking og innmåling av
tiltak

ØPD orgnr 918637583

UTF Utførelse av vannforsynings-
og avløpsanlegg

ØPD orgnr 918637583

UTF Utførelse av veg- og
grunnarbeider

ØPD orgnr 918637583



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.

Gebyr:
Gebyr er beregnet etter gjeldende betalingsregulativ. Saksgebyr beregnes som følger og
belastes tiltakshaver:

Gebyr for medeått tid kr.830 x 5 kr 4150,-

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: Godkjente tegninger
Faktura

Kopi: Kystverket
Oluf Holmvaag, her

Tordis Sofie Langseth
Rådmann



STEIGEN

Asle Bogen
asbog@online.no

Vår ref.
17l8t9-7lLD

Arkivkode
K53

Deres ref.

KOMMUNB

Dato
9.10.2017

MELDING OM DELEGERT VEDTAK
TILLATELSE TIL TILTAK

Saken er behandlet som saksnr PLA 191/17 med følgende vedtak:

Med bakgrunn i PIan- og bygningslovens S 20-1 m.fl, med tilhørende forskrifter,
Områdereguleringplan for Bogøy næringsområde og tildelt driftskonsesjon og
driftsplan etter minerallovenn gis det tillatelse til Bogen massetak

Tillatelsen gielder uttak av steinmasser i etappe I i driftsplanen, totalt inntil 78 000m3
masser i løpet av 2 är jf avtale mellom Asle Bogen og O. Bergersen & sønner AS.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

o Reguleringsplanens bestemmelser støvedempende tiltak, og om driftstider og
varsel i forhold til støyintensivt anleggsarbeid og sprengninger, må følges.

o Driften skal skje i samsvar med driftsplan godkjent av Direktoratet for
mineralforvaltning. Vi viser spesielt til vilkår om omlegging av tursti til
Jamtfjellet, og avklaring av drenering og forurensing ifh til Statens vegvesen.

o Søknad om bergteknisk ansvarlig blir godkjent.

o Kommunen får tilsendt oppdatert situasjonsplan ved avslutning av etappe 1

o Tiltaket tillates satt i gang etter dette vedtaket og etter at byggesaksgebyret på
kr 5810 er innbetalt, jf vedlagt faktura.

Vedtak om igangsettingstillatelse har gyldighet i3 åtr fra vedtaksdato. Dersom den ikke er
søkt fornyet innen 3-årsfristen, faller igangsettingstillatelsen bort. Det saÍrme 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.

Postadresse:
Rådhuset
828I LEINESFJORD

Besøksadresse:

Leinesfiord
LEINESFJORD

Telefon:
Telefaks:



Saksbehandling:
Saken gjelder: Oppstart med uttak av steinmasser
Formål: Uttak av steinmasser til fyllmasse
Søker: Asle Bogen,
Søknadsdato: Søknadmottatt 29.09.2017.
Eiendom: Gnr 47 bnr 1

Planstatus: Område avsatt til kombinert bebyggelse og anlegsformåI, BKB 4 i
Områdereguleringsplan for Bo gøy næringsområde

Tegninger: Kart over planlagt uttak og pilotveger, hentet fra avtale om mellom Asle
Bogen og Bergersen og sønner 2I.09.17 og kart med inndeling i delområder
hentet fra driftsplan.

Lowerk: Plan- og bygningsloven 2008 $ 20-1k mfl og tilhørende forskrifter
Områdereguleringsplan for Bogøy næringsområde
Driftskonsesjon etter Mineralloven $ 43
Gebynegulativ for Steigen kommune

Nabovarsel
I forbindelse med konsesjonsbehandlingen etter mineralloven er alle naboer varslet.

Plassering:
Kart over planlagt uttak og pilotveger i vedlagt avtale mellom Asle Bogen og O Bergersen &
sønner blir oppfattet som situasjonsplan og går inn under etappe 1 i driftsplanen.

Avrenning og overvann
Kravene fra Statens vegvesen må følges opp

Støy

Reguleringsbestemmelsene stiller krav om en støyfaglig vurdering som viser at støykrav i T-
1442 vil kunne overholdes. Vedlagt søknaden er en støyfaglig vurdering utarbeidet av søker.

Hovedpunkter i denne er
r Det aktuelle massetaket vil bli drevet i en tidsavgrenset periode, ca 10 år og skal

transformeres til andre næringsformål - det kan dermed sees på som et awiksområde
i forhold til støykrav

o Det er satt klare krav til driftstider og til varsling av naboer om sprenging i
reguleringsplan som også er følgt opp i driftsplanen.

o Overskuddsmasser fra tidligere drift er lagt nord og øst for frlkesveien og fungerer
som støyskjerm

o Det vil bli etablert sikringsvoll og vegetasjonssone.

Kommunen finner ut fra denne tillatelsens midlertidige karakter denne redegjørelsen
tilfredstillende. Skulle det vise seg å bli problem med støy, er dette noe som kan håndteres i
eventuelt senere tillatelser.

Ansvar:

Følgende foretak blir oppgitt:



Funksjon (SØK, PRO,
UTF, Kontroll)

Ansvarsområde Foretak, orgnr.

SØK Ansvarlig søker Asle Bogen orgnr 9??

UTF Uttak av masser Ottar Bergersen & sønner
orgff

Kontroll Bergteknisk ansvarlig SWECO Norge as orgff 967032271
siving Joao Paulo Silva

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

Gebyr for medeått tid 830krx7 Kr 581.0, -

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: godkjente tegninger
faktura

Tordis Sofie Langseth
Rådmann

Kopi : Direktoratet for mineralforvaltning, mail@dirmin.no



STEIGEI\

John Berg

Bergsjyveien2T
8289 ENGELØYA

Vår ref.
121457-4lLD

Arkivkode
G/BNR 70137

Deres ref.

KOMMUNB

Dato

03.10.2017

MELDING OM DELEGERT VEDTAK
FERDIGATTEST

Saken er behandlet som saksnr PLA l92ll7 med følgende vedtak:

Det blir gitt ferdigattest for tiltaket, slik det er beskrevet i tillatelse til tiltak i sak PLA
BYG 78n2.

Ferdigattesten blir gitt på grunnlag av signert søknad fra tiltakshaver, mottatt 08.06.2017.
Søknaden bekrefter at alle krav og betingelser som er stilt i tillatelsen og som elles følger av
gjeldene bestemmelser i eller i medhold av plan- og bygningsloven er dokumentert oppfflt.

I vedtaket om byggetillatelse 28.08.12 stär: <Det er ønsvørlig søkers ønsvar å be om

ferdigattest når tíltaket erferdig.r Det er ikke registrert søknad om ferdigattest eller annen
innmelding til kommunen om at tiltaket er gjennomført tidligere.

Grunnet opphør av lokal godkjenning 01.01.2016 blir det økt fokus på det kommunale
tilsynet i perioden 2016-2018. Kommunen minner om at tilsyn kan gjennomføres på alle
stadier i byggesaken og i 5 år etter at ferdigattest er gitt. Nfu kommunen skal gjennomføre
tilsyn kan dette varsles på forhand, men det er ikke et krav om forhåndsvarsling, jf pbl25 og
pbl3r-7.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Nordland. Klagen skal sendes til Steigen
kommune. Klagefristen er tre uker fra vedtaket er mottatt, jf forvaltningsloven $ 29.

Gebyr:
Søknader etter pbl $ 20 er gebyrpliktige. Saksgebyr beregnes som følger og belastes
tiltakshaver:
Saksbehandlingsgebyr $ 20 Ferdigattest, tiltak hvor det er gått

mer enn 3 ar etter tillatelse er gitt.
kr 2.000,-

Sum kr 2.000.-

Telefaks:

Postadresse:
Rådhuset
828I LEINESFJORD

Besøksadresse:

Leinesfiord
LEINESFJORD

Telefon:



Med vennlig hilsen
Steigen kommune

Lisbeth Dahle
Byggesaksbehandler

Vedlegg: Faktura

Kopi: matrikkelfører, her



STEIGEI{

Terje Nilsen
Nordskot

8283 LEINESFJORD

Vår ref.
tUt028-tULD

Arkivkode
G/BNR 3O/5

Deres ref.

KOMMUNB

Dato

03.10.2017

MELDING OM DELEGERT VEDTAK
FERDIGATTEST

Saken er behandlet som saksnr PLA l93ll7 med følgende vedtak:

Det blir gitt ferdigattest for tiltaket, slik det er beskrevet i tillatelse til tiltak i sak PLA
BYG tt7m.

Ferdigattesten blir gitt på grunnlag av signert søknad fra tiltakshaver, mottatt 09.08.2016.
Søknaden bekrefter at alle krav og betingelser som er stilt i tillatelsen og som elles følger av
gjeldene bestemmelser i eller i medhold av plan- og bygningsloven er dokumentert oppfflt.

Grunnet opphør av lokal godkjenning 01.01 .2016 blir det et økt fokus på det kommunale
tilsynet i perioden 2016-2018. Kommunen minner om at tilsyn kan gjennomføres 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
forhåndsvarsling, jf. pbl. $ 25 ogpbl. $ 31-7.

Vedtaket kan pfülages 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

Lisbeth Dahle
Byggesaksbehandler

Kopi: matrikkelfører, her
Postadresse:

Rådhuset
828I LEINESFJORD

Besøksadresse:
Leineslord
LEINESFJORD

Telefon:
Telefaks:



STEIGEN

Ma¡it Hansen
Røtnesveien 60

8289 ENGELØYA

Vår ref.
r0ll59t-4lLD

Arkivkode
G/BNR 0621021

Deres ref.

KOMMUNE

Dato
03.r0.20t7

MELDING OM DELEGERT VEDTAK
FERDIGATTEST

Saken er behandlet som saksnr PLA 194117 med følgende vedtak

Det blir gitt ferdigattest for restaurer¡ng av låve på eiendommen gnr 62 bnr 2l og
bruksendring av denne til atelier slik det er beskrevet i tillatelse til tiltak i sak PLA BYG
23trr.

Ferdigattesten blir gitt på grunnlag av signert søknad fra tiltakshaver, mottatt 04.08.2016.
Søknaden bekrefter at alle krav og betingelser som er stilt i tillatelsen og som elles følger av
gjeldene bestemmelser i eller i medhold av plan- og bygningsloven er dokumentert oppfrlt.

Grunnet opphør av lokal godkjenning 01.01 .2016 blir det et økt fokus på det kommunale
tilsynet i perioden 2016-2018. Kommunen minner om at tilsyn kan gjennomføres 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
forhåndsvarsling, jf. pbl. $ 25 ogpbl. $ 31-7.

I vedtaket 22.01.11 står: <For øt t¡ltøket kan regßtreres í "Matríkkel" regßteret må tiltaket
ínnmeldes tíl Steígen kommune når det er gjennomført.t.Det er ikke registrert søknad om
ferdigattest eller annen innmelding til kommunen om at tiltaket er gjennomført tidligere.

Vedtaket kan paklages 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.

Postadresse:

Rådhuset
828I LEINESFJORD

Besøksadresse:
Leines{ord
LEINESFJORD

Telefon:
Telefaks:



Gebyr:
Søknader etter pbl $ 20 er gebyrpliktige. Saksgebyr beregnes som følger og belastes
tiltakshaver:

Med vennlig hilsen
Steigen kommune

Lisbeth Dahle
Byggesaksbehandler

Kopi: matrikkelfører

Saksbehandlingsgebyr $ 20 Ferdigattest, tiltak hvor det er gått
mer enn 3 år etter tillatelse er gitt.

kr 2.000 )

Sum kr. 2.000,-



STEIGEN

Byggmester Vidar Strømseth

vidar@svale-sbb.com

KOMMUNE

Dato
0s.10.2017

Vår ref.

t4l95t-28lLD
Arkivkode
G/BNR 5/71

Deres ref.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK
PÅLEGG OM SIKRING AV BYGGEPLASS oG vARSEL oM
TVANGSMULT

Saken er behandlet som saksnr PLA I97lI7

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak

1) Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbt) $$ 28-5 og 32-3 pålegger Steigen
kommune Byggmester Vidar Strømseth å:

Tiltak: Frist:

2. Med hjemmel i pbl $32-5 fastsetter Steigen kommune tvangsmulkt for å sikre at
tiltak a) om sikring blir giennomført i henhold til pålegg i punkt 1. Vedtaket går ut på
at dere må betale kr. 2000.- per dag hvis området ikke blir sikret innen 12.10.17.
Tvangsmulkten løper helt til dere har sikret området og Steigen kommune har mottatt
dokumentasjon på dette.

Postadresse:
Rådhuset

828I LEINESFJORD

Besøksadresse:

Leinesfiord
LEINESFJORD

Telefon:
Telefaks:

a) Sette opp sikringsgierde mellom veg og byggegrop hele
strekningen fra tomtegrense mot gnr/bnr 5/18 til hus 5

t2.t0.2017

b) Fjerne byggeavfall v byggegrop til hus 6 og ved
postkassestativ og levere det til godkjent mottak

17.10.2017

c) Sikre trapp og p-plass mellom hus 5 og 6 med rekkverk. Før søknad om midlertidig
brukstillatelse for
sokkeletasje i hus 5



Bakgrunn - pålegg om sikring og opprydding
Det vises til tilsyn gjennomført i dag, 05.10.17 på bakgrunn av varsel fra arbeidstilsynet.
Tilsynet avdekket fare for fall og andre ulykker ved ferdsel og opphold i området. Det lå også

igjen byggeavfall som både var skjemmende og kan utgjøre fare.

Steigen kommune skal varsles skriftlig når påleggene er sjennomføft. Vi vil befare stedet når
vi har mottatt melding om at påleggene er gjennomført.

Bakgrunnen for vedtaket om tvangsmulkt
Ved forhold i strid med bestemmelser i plan- og bygningsloven kan plan- og
bygningsmyndighetene fastsett tvangsmulkt for å få giennomført pålegg innen særskilt angitt
fristjfpbl32-5.

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. kofirmune. 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, jarrfør forvaltningsloven $ 42.

Med vennlig hilsen
Steigen kommune

Lisbeth Dahle
Byggesaksbehandler

Kopi: Arbeidstilsynet

Tordis Sofie Langseth (sign)
Rådmann



STEIGEN

Anita Holmvaag

Ankerveien 33

8013 BODØ

Vår ref.
171977-zlLD

Søknaden:
Saken gielder:

Tiltakshaver:

Eiendom:

Planstatus:

Arkivkode
G/BNR 23112

Deres ref.

KOMMUNE

Dato
16.t0.2017

MELDING OM DELEGERT VEDTAK
RIVINGSTILLATELSE VÅNINGSHUS GNR 23 BNR 12

Saken er behandlet som saksnr PLA 202117 med følgende vedtak:

Med bakgrunn i plan- og bygningslovens $20-1 med tilhørende forskrifter gis det
rivingstillatelse for våningshus på gnr 23 bnr 12, Saur. Det gis tillatelse på følgende
vilkår:

o Våningshuset må miljøsaneres før brenning: det vil si at bygningsdeler,
inventar m.v som inneholder komponenter som kan være til skade eller
ulempe for miljøet er fjernet og blir levert til godkjent avfallsmottak

o Alt restavfall etter at tiltaket er giennomført mâ leveres tit godkjent
avfallmottak

¡ Det skal søkes om ferdigattest når tiltaket er ferdigstilt og vedlegges kopi av
kvittering for levert avfall.

o Tiltaket tillates satt i gang etter dette vedtaket og etter at byggesaksgebyret
med kr. 2.870,- er innbetalt i hht. faktura

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.

Søknad om riving av våningshus

Anita J. Holmvåg, Ankerveien 33, 8013 Bodø

Gtu23bnr 12

LNFR-område for spredt bolig- og næringsbebyggelse (Saursfi ord/Saur,
LSBN3_6)

Postadresse:
Rådhuset
828I LEINESFJORD

Besøksadresse:

Leinesfiord
LEINESFJORD

Telefon:
Telefaks:



Lowerk Pbl. 2008 $ 20-1 (med flere) og tilhørende forskrifter
TEK 17

Kommuneplanens arealdel, 20 1 6

Veileder til saksbehandlingsforskriften
Gebynegulativ for Steigen kommune

Forskrift om avfallsbrenning for Steigen

Nabovarsel:
Aktuelle naboer må varsles før nedbrenning.

Miljøsanering
Forskrift om avfallsbrenning for Steigen utdyper hva krav om miljøsanering medfører::
<Det vil si bygningsdeler, inventar m.v som inneholder komponenter som knn være til sknde

eller ulempefor miljøet erfiernetfør brenningforetas. Eksempler på slike komponenter er
lysstoffrør, PCB-holdige kondensatorer og isolerglassruter, elehriske og elhroniske
komponnter, trykkimpregnerte materialer, PVC og blyholdige kabler.

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.

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

Dispensasjon kreves for bygging av ny fritidsbolig.
Huset som skal rives er i matrikkelen regsistrert som våningshus som benyttes til fritidshus.
Søker har opplyst at hun etter riving vil søke om byggetillatelse for ny fritidsbolig på samme
tomt. Området er i kommuneplanens arealdel satt av til område for spredt bolig og
næringsbebyggelse. Det medfører at oppsetting av ny fritidsbolig vil kreve dispensasjon. Det
anbefales å søke om, og få avklart om det blir gitt dispensasjon, før huset blir revet.

Med vennlig hilsen
Steigen kommune

Lisbeth Dahle
Byggesaksbehandler

Tordis Sofie Langseth
Rådmann

Rivine <70 m2 kr 2.870,-
Sum kr 2870,-

Vedlegg: faktura



STEIGEI\

Paul Barsch

Bøsjyveien 66
8289 ENGELØYA

Vår ref.
l4l9l5-4lLD

Arkivkode
G/BNR 86125

Deres ref.

KOMMUNE

Dato
16.10.2017

MELDING OM DELEGERT VEDTAK
FERDIGATTEST

Saken er behandlet som saksnr PLA 206117 med følgende vedtak:

Det blir gitt ferdigattest for tilbygg bolig med garasje på gnr 85, bnr 25, slik det er beskrevet i
tillatelse til tiltak i sak PLA BYG 20Ill4.

Ferdigattesten blir gitt på grunnlag av signert søknad fra tiltakshaver, mottatt 2.10.2017.
Søknaden bekrefter at alle krav og betingelser som er stilt i tillatelsen og som elles følger av
gjeldene bestemmelser i eller i medhold av plan- og bygningsloven er dokumentert oppfrlt.

Grunnet opphør av lokal godkjenning 01.01 .2016 blir det et økt fokus på det kommunale
tilsynet i perioden 2016-2018. Kommunen minner om at tilsyn kan gjennomføres på alle
stadier i byggesaken og i 5 år etter at ferdigattest er gitt. Nar kommunen beslutter iverksetting
av tilsyn, kan dette varsles på forhand. Det foreligger imidlertid ikke krav til
forhåndsvarsling, jf. pbl. $ 25 og pbl. $ 3l-7.

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

Kopi: matrikkelfører, her

Postadresse:

Rådhuset
828I LEINESFJORD

Besøksadresse:

Leinesfiord
LEINESFJORD

Telefon:
Telefaks:



STEIGEI\

Per Ivar Laumann
Bognes

8275 Storjord i Tysf ord

Vår ref.
t71842-2/BS

Arkivkode
NA\IN Per Laumann

Deres ref.

KOMMUNE

Dato
13.09.20t7

MELDING OM DELEGERT VEDTAK

Saken er behandlet som saksnr PLA 170/17

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 deres søknad om tilskudd til drenering av jordbruksareal datert 18.08.2017.

Det underrettes herved at det er gjort følgende vedtak:

Søknaden er imøtekommet med et engangstilskudd på kr 16.200r-

Følgende vilkår settes:
- Evt. endring av grøfting under arbeid rettes opp på grøfteplan.
- Grøftingen må utføres på en slik måte at det minsker faren for avrenning av jord og
næringsstoffer til vassdrag.
- Før utbetaling av tilskudd må det framlegges dokumentasjon på gjennomføring. Faktura,
foto, evt. eget arbeid.
Søkeren har anledning til å klage på vedtaket i henhold til forvaltningsloven. Se vedlagte
orientering om klageadgang.

Kort om tiltaket:
Det gis tilskudd til å gjennomføre tiltaket i henhold til søknaden.
Navn: Per Ivar Laumann, Orgnr.97032l063,.Kommune1850 Tysfiord, Gnr 74. Bm.l,2

Tiltaket gielder: Det søkes om tilskudd til drenering på eget areal. Det er opprensking av tre
åpengrøfter på profilerte areal. Feltet ligger ca. 190 m fra driftssenteret på eiendommen.
Grøftene er inntegnet på kart. Totalt 540 grøftemeter.

Postadresse:

Rådhuset
828I LEINESFJORD

Besøksadresse:
Leines{ord
LEINESFJORD

Telefon: 757 78800
Telefaks: 757 78810



Arbeidsfrist er satt til 13.09.2020

Beregning av tilskudd:
540 m arlr¡ra srøftins x kr 30,-/m kr 16.200,-

Vurderin gsgrunnlag for tiltaket:

Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord
Vi gjør særlig oppmerksom på følgende punkt i forskrifta:
- Frist for gjennomføring av tiltaket er 3 ån fra tilskuddet blir innvilget. ($ 5)
-Innvilget tilskudd utbetales etter skriftlig anmodning fra tilskuddsmottaker, dokumentasjon
päúført 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 ($ 10)

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

Forhold til annet lowerk:
Avstand til nærmeste registrerte kulturminne er ca. 170 m. Dette er en fornyelse av tidligere
innvilget som er inndratt pga. utgått arbeidsfrist. Søknad ble sendt pâhøringtil Sametinget og
Nordland Kulturminneavd., Nordland Fylkeskommune i 2014. Begge instanser har uttalt at
tiltaket ikke kommer i konflikt med registrerte, verneverdige kulturminner, men de minner
om tiltakshavers generelle aktsomhetsplikt i henhold til kulturminnelovens $ 8. Dersom det
under arbeidet skulle oppdages gamle gjenstander, ansamlinger av trelaill eller
unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, må kulturminnemyndighetene varsles umiddelbart.
Tiltaket er også vurdert opp mot prinsippene i Naturmangfoldlovens $$ 8 -l2.Det er i
tiltaksområdet ikke registrert særlige verdier med tanke på naturmangfold. Viser til
Miljødirektoratets database "Naturbase".
Tiltaket er også vurdert etter vannforskriften $ 12, 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.

Lykke til med arbeidet!

Med vennlig hilsen
Steigen kommune

Berit Staurbakk
Jordbrukssjef

Vedlegg : Informasj on om klagerett ved forvaltningsvedtak



STEIGEl\

Asle Schrøder
Engeløyveien 385

8289 Engeløya

Vår ref.
091587-4lLD

Arkivkode
G/BNR 0791001

Deres ref.

KOMMUNE

Dato
14.09.2017

MELDING OM DELEGERT VEDTAK
FERDIGATTEST

Saken er behandlet som saksnr PLA 17lll7 med følgende vedtak:

Bekreftelsen om at tiltaket er ferdig gis etter anmodning og på grunnlag av henvendelse fra
tiltakshaver. Signert søknad om ferdigattest for bygging av tilbygg til bolig med uthus og
garasje på gnr 79 bnr 1, ble mottatt 19.10.17.

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 oppfrlt. 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 91/09. <For øt t¡ltaket kan regístreres ì 'Møtrikkel" regísteret må
t¡ltaket ínnmeldes til Steigen kommune når det er gjennomført.> fravedtaket fra 10.10.11.
Det er ikke registrert søknad om ferdigattest eller annen innmelding til kommunen om at
tiltaket er gj ennomført tidligere.

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.

Gebyr:
Søknader etter pbl $ 20 er gebyrpliktige. Saksgebyr beregnes som følger og belastes

tiltakshaver:
Saksbehandlingsgebyr $ 20 Ferdigattest, tiltak hvor det er gått

mer enn 3 år etter tillatelse er gitt.
kr 2.000,-

Postadresse:
Rådhuset
828I LEINESFJORD

Besøksadresse:

Leinesfiord
LEINESFJORD

Telefon:
Telefaks



Med vennlig hilsen
Steigen kommune

Lisbeth Dahle
Byggesaksbehandler

Vedlegg: Faktura

Kopi: matrikkelfører



STEIGEN

Angela Lundmo
Naustveien 124

82OO FAUSKE

Vår ref.
091478-4lLD

Arkivkode
G/BNR 1021002

Deres ref.

KOMMUNE

Dato
14.09.2017

MELDING OM DELEGERT VEDTAK
FERDIGATTEST

Saken er behandlet som saksnr PLA l72ll7 med følgende vedtak:

Bekreftelsen om at tiltaket er ferdig gis etter anmodning og på grunnlag av henvendelse fra
tiltakshaver. Signert søknad om ferdigattest for bygging av tilbygg og fasdadeendring på
fritidsbolig, gnr 102 bnr 109, ble mottatt 24.08.16.

Den fremlagle 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 oppfrlt. Ferdigattesten er betinget i disse forhold.

Ferdigmeldinga gjelder for tiltaket slik det er beskrevet i søknad og tillatelse til tiltak i sak
PLA BYG 68709. <<I)et er ansvarlíg søkers ønsvar å be omferdìgøttest når tíltøket er

ferdíg.> (fra vedtaket fra 30.05.09). Det er ikke registrert søknad om ferdigattest eller annen
innmelding til kommunen om at tiltaket er gjennomført tidligere.

Vedtaket kan pfülages 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.

Gebyr:
Søknader etter pbl $ 20 er gebyrpliktige. Saksgebyr beregnes som følger og belastes
tiltakshaver:
Saksbehandlingsgebyr $ 20 Ferdigattest, tiltak hvor det er gått

mer enn 3 år etter tillatelse er sitt.
kr 2.000,-

Postadresse:
Rådhuset
828I LEINESFJORD

Besøksadresse:

Leinesfiord
LEINESFJORD

Telefon
Telefaks:



Med vennlig hilsen
Steigen kommune

Lisbeth Dahle
Byggesaksbehandler

Vedlegg: faktura

Kopi: matrikkelfører



STEIGEN

Per kristian Magnussen

8283 LEINESFJORD

Vår ref.
1U556-4lLD

Arkivkode
G/BNR 27IIO

Deres ref.

KOMMUNE

Dato
15.09.2017

MELDING OM DELEGERT VEDTAK
FERDIGATTEST

Saken er behandlet som saksnr PLA l73ll7 med følgende vedtak

Det blir gitt ferdigattest for tilbygg til bolig inkl våtrom på gnr 27,bm 10, slik det er beskrevet
i tillatelse til tiltak i sak PLA BYG 102/11.

Bekreftelsen om at tiltaket er ferdig gis etter anmodning og på grunnlag av henvendelse fra
tiltakshaver. Signert søknad om ferdigattest for tiltaket ble mottatt 08.08.16. Det bekreftes 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 oppfflt.
Ferdigattesten er betinget i disse forhold.

I vedtaket 9.06.11 står: <For øt tiltaket kan registreres i "Matríkkel" registeret må tiltaket
ínnmeldes tíl Steígen kommune når det er gjennomført.>.Deter ikke registrert søknad om
ferdigattest eller annen innmelding til kommunen om at tiltaket er gjennomført tidligere.

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.

Gebyr:
Søknader etter pbl $ 20 er gebyrpliktige. Saksgebyr beregnes som følger og belastes
tiltakshaver:
Saksbehandlingsgebyr $ 20 Ferdigattest, tiltak hvor det er gått

mer enn 3 år etter tillatelse er sitt.
kr 2.000,-

Sum kr. 2.000,-

Postadresse:
Rådhuset
828I LEINESFJORD

Besøksadresse:
Leinesfiord
LEINESFJORD

Telefon:
Telefaks



Med vennlig hilsen
Steigen kommune

Lisbeth Dahle
Byggesaksbehandler

Kopi: matrikkelfører



STEIGEN

Tove Elisabeth Moen

Erikshøgda 7
82OO FAUSKE

Vår ref.
t0154-7lLD

Arkivkode
G/BNR I22IOT9

Deres ref.

KOMMUNE

Dato
14.09.2017

MELDING OM DELEGERT VEDTAK
FERDIGATTEST

Saken er behandlet som saksnr PLA l74ll7.

Bekreftelsen om at tiltaket er ferdig gis etter anmodning og på grunnlag av henvendelse fra
tiltakshaver. Signert søknad om ferdigattest for bygging av gjestehytte på, gnr 122 ,bnr 19, ble
mottatt 08.09.16.

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

Ferdigmeldinga gjelder for tiltaket slik det er beskrevet i søknad og tillatelse til tiltak i sak
PLA BYG 25110. <Aet er ønsvarlig søkers ansvør å be omferdigøttest når tíltøket er

ferdíg. > (fra vedtaket fra 12.021 0). Det er ikke registrert søknad om ferdigattest eller annen
innmelding til kommunen om at tiltaket er gjennomført tidligere.

Vedtaket kan paklages 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.

Gebyr:
Søknader etter pbl $ 20 er gebyrpliktige. Saksgebyr beregnes som følger og belastes
tiltakshaver:
Saksbehandlingsgebyr $ 20 Ferdigattest, tiltak hvor det er gått

mer enn 3 år etter tillatelse er gitt.
kr 2.000,-

Sum kr. 2.000,-

Postadresse:

Rådhuset

828I LEINESFJORD

Besøksadresse:

Leineslord
LEINESFJORD

Telefon:
Telefaks



Med vennlig hilsen
Steigen kommune

Lisbeth Dahle
Byggesaksbehandler

Vedlegg: Faktura

Kopi: matrikkelfører, her



STEIGEN

Espen Danielsen

8289 VÄ.c

Vår ref.

0611330-4lLD
Arkivkode
G/BNR 75134

Deres ref.

KOMMUNE

Dato
14.09.2017

MELDING OM DELEGERT VEDTAK
FERDIGATTEST

Saken er behandlet som saksnr PLA 175ll7.

Bekreftelsen om at tiltaket er ferdig gis etter anmodning og på grunnlag av henvendelse fra
ansvarlig søker. Signert søknad om ferdigattest for bygging uthus/garasje, gtr 75,bw 34,ble
mottatt 03.08.16.

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 oppfult. Ferdigattesten er betinget i disse forhold.

Ferdigmeldinga gjelder for tiltaket slik det er beskrevet i søknad og tillatelse til tiltak i sak

PLA BYG 149106. <<I)et er ønsvørlíg søkers ønsvar å be omferdígøttest når tíltaket er

ferdíg.> (fra vedtaket fra20.09.06). Det er ikke registrert søknad om ferdigattest eller annen
innmelding til kommunen om at tiltaket er gjennomført tidligere.

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.

Gebyr:
Søknader etter pbl $ 20 er gebyrpliktige. Saksgebyr beregnes som følger og belastes
tiltakshaver:
Saksbehandlingsgebyr $ 20 Ferdigattest, tiltak hvor det er gått

mer enn 3 år etter tillatelse er sitt.
kr 2.000,-

Sum kr. 2.000.-

Postadresse:
Rådhuset
828I LEINESFJORD

Besøksadresse:

Leinesfiord
LEINESFJORD

Telefon:
Telefaks:



Med vennlig hilsen
Steigen kommune

Lisbeth Dahle
Byggesaksbehandler

Vedlegg: Faktura

Kopi: matrikkelfører, her



STEIGEN

Britt Ellen Fagerheim
Lienveien 67

3678 NOTODDEN

Vår ref.
t71894-2lLD

Søknaden:
Saken gjelder:

Tiltakshaver:

Eiendom:

Planstatus:

Arkivkode
G/BNR TOOI28

Deres ref.

KOMMUI\E

Dato
15.09.2017

MELDING OM DELEGERT VEDTAK
TILLATELSE TIL BYGGING AV ADKOMSTVEG

Saken er behandlet som saksnr PLA 176117 med følgende vedtak:

I medhold av plan- og bygningslovens (pbl) $ 20-1,20-2,20-4 og tilhørende forskrifter
og kommuneplanens arealdel gis det tillatelse til bygging av atkomstveg til fritidsboliger
på gnr 100, bnr 28 og bnr 30.

Det gis byggetillatelse på følgende vilkår:
o Tiltaket skal følge trase på godkjent situasjonsplan og utformes i tråd med

beskrivelse i søknaden

o Terrenginngrep avgrenses til det strengt nødvendige.

o For å hindre problemer ved senere eierskifter må vegrettene for gnr 100, br
28 og30 bli tinglyst som erklæring om rettighet over fast eiendom.

o Tiltaket tillates satt i gang etter dette vedtaket og etter at byggesaksgebyret
på kr 2300 er innbetalt, jf vedlagt faktura.

o Det skal søkes om ferdigattest når tiltaket er ferdigstilt.

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.

Søknad om adkomstveg til gnr/bnr 100128 og gnr/bnrl00/30

Britt Ellen Fagerheim, Lienvein 67,3678 Notodden

Gnr 100,bnr4, bnr28,bnr30 ,bnr39
Byggeområde for fritidsbebyggelse (BFR6_2)

Postadresse:

Rådhuset
828I LEINESFJORD

Besøksadresse:

Leines{ord
LEINESFJORD

Telefon:
Telefaks:



Eiendomsforhold:
Veitraseen vil gå over gnr/bnr 100139 og 100/4.
For å sikre at vegretten følgt eiendommene ved framtidige eierskifter, må vegretten tinglyses
som erklæring om rettighet i fast eiendom. Det er da viktig at både den nye vegen og bruk av
den eksiterende vegstrekningen over bnr 39 blir tinglyst.

Nabovarsel:
Aktuelle naboer er sammenfallende med gruneierene som har gitt samtykke til tiltaket, bnr 39
i brev datert 28.08.17, bnr 4 ved personlig oppmøte.

Plassering:
Tiltaket skal følge trase som vist på godkjent situasjonsplan, og tilpasses terrenget best mulig.

Gebyr:
Søknader etter pbl ç 20-2 er gebyrpliktig. Gebyr er beregnet etter gjeldende
betalingsregulativ. Saksgebyr beregnes som følger og belastes tiltakshaver:

Klageadgang:
Vedtaket kan pfülages 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

Tegninger:
Lowerk:

Lisbeth Dahle
Byggesaksbehandler

Vedlegg: Godkjent situasjonsplan
Faktura

Mottatt 4.09.17: situasjonsplan med inntegning av veitrase
Pbl. 2008 $ 20-1 (med flere) og tilhørende forskrifter
Kommuneplanens arealdel, vedtatt 22.06.2016
Veileder til saksbehandlingsforskriften
Gebynegulativ for Steigen kommune vedtatt 22.06.2016

Tordis Sofie Langseth
Rådmann

Saksbehandlingsgebyr $ 20-4 Tiltak uten
ansvarsrett

Andre mindre tiltak kr 2300;-

Sum Kr 2300,-



STEIGEN

Tor Svein Bye

8289 Engeløya

Vår ref.
t2l22t-6lLD

Arkivkode
G/BNR 74178

Deres ref.

KOMMUNE

Dato
15.09.2017

MELDING OM DELEGERT VEDTAK
FERDIGATTEST

Saken er behandlet som saksnr PLA l77ll7.

Bekreftelsen om at tiltaket er ferdig gis etter anmodning og på grunnlag av henvendelse fra
tiltakshaver. Signert søknad om ferdigattest tilbygg på garasje gnr 74, bnr 78, ble mottatt
09.08.16.

Det bekreftes 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
oppfrlt. Ferdigattesten er betinget i disse forhold.

Ferdigmeldinga gjelder for tiltaket slik det er beskrevet i Tillatelse til tiltak i sak PLA BYG
4lll2. <For at tiltøket kan registreres í "Matríkkel" registeret må tíltaket innmeldes tìl
SteÍgen kommune når det er gjennomført.> (fravedtaket fra 05.03.12.Det er ikke registrert
søknad om ferdigattest eller annen innmelding til kommunen om at tiltaket er gjennomført
tidligere.

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.

Gebyr:
Søknader etter pbl $ 20 er gebyrpliktige. Saksgebyr beregnes som følger og belastes
tiltakshaver:
Saksbehandlingsgebyr $ 20 Ferdigattest, tiltak hvor det er gått

mer enn 3 år etter tillatelse er gitt.
kr 2.000,-

Sum kr. 2.000,-

Postadresse:
Rådhuset
828I LEINESFJORD

Besøksadresse:

Leinesfiord
LEINESFJORD

Telefon:
Telefaks



Med vennlig hilsen
Steigen kommune

Lisbeth Dahle
Byggesaksbehandler

Vedlegg: Faktura

Kopi: matrikkelfører, her



STEIGEN

Rolf Erik Sørås

Nedre Lagård Terasse nr 2l

8012 BODØ

Vår ref.
161309-7lLD

Arkivkode
G/BNR 281157

Deres ref.

KOMMUI\E

Dato

15.09.20t7

MELDING OM DELEGERT VEDTAK
FERDIGATTEST NAUST

Saken er behandlet som saksnr PLA l78lI7 med følgende vedtak:

Det blir gitt ferdigattest for tiltaket, slik det er beskrevet i tillatelse til tiltak oppføring av
nasut i sak PLA BYG 43116.

Ferdigattesten blir gitt på grunnlag av signert søknad fra tiltakshaver, mottatt 07.09.2017.
Søknaden bekrefter at krav og betingelser som er stilt i tillatelsen og som elles følger av
gjeldene bestemmelser i eller i medhold av plan- og bygningsloven er dokumentert oppfult og
at en mindre endring ligger innenfor dette.

Vedtaket kan paklages til Fylkesmannen i Nordland. Klagen skal sendes til Steigen
kommune. Klagefristen er tre uker fra vedtaket er mottatt, jf forvaltningsloven $ 29.

Med vennlig hilsen
Steigen kommune

Lisbeth Dahle
Byggesaksbehandler

Kopi: matrikkelfører, her

Postadresse:

Rådhuset
828I LEINESFJORD

Besøksadresse:
Leineslord
LEINESFJORD

Telefon:
Telefaks



STEIGEN

Terje Vik Karlsen

Engeløyveien29
8289 ENGELØYA

Vår ref.
t7l9t0-3lLD

Søknaden:
Saken gjelder:

Søker:

Tiltakshaver:

Eiendom:

Planstatus:

Tegninger:

Lowerk:

Arkivkode
G/BNR 7OIï9

Deres ref.

KOMMUNE

Dato

28.09.20t7

MELDING OM DELEGERT VEDTAK
TILLATELSE TILBYGG BOLIG

Saken er behandlet som saksnr PLA 183/17 med følgende vedtak:

Med bakgrunn i plan- og bygningslovens 520-4 med tilhørende forskrifter, gis det
byggetillatelse for tilbygg på gnr 70, bnr 19.

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

med kr. 2.876,- er innbetalt jf vedlagt faktura.
o Tiltaket skal oppføres i henhold til bestemmelser i TEK 17.

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

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.

Søknad om tilbygg av isolert bod

Terj e Vik Karlsen, Engeløyvei en 29, 8289 Engeløya

Terj e Vik Karlsen, Engeløyvei en 29, 8289 Engeløya

Gnr 70 bnr 19

LSBN5 2
Mottatt 14.09.17 : situasjonsplan, plantegning og snittegning

Pbl. 2008 S 20-2 (med flere) og tilhørende forskrifter
TEK 17

Kommuneplanens ar ealdel, 20 | 6

Postadresse:
Rådhuset
8281 LEINESFJORD

Besøksadresse:

Leinesfiord
LEINESFJORD

Telefon:
Telefaks



STEIGEN

Leif Arne Ellingsen
Klungset

8214 FAUSKE

Vår ref.
121886-47lLD

Arkivkode
G/BNR 41138

Deres ref.

KOMMUNE

Dato
ts.09.2017

MELDING OM DELEGERT VEDTAK
FERDIGATTEST FRITIDSBOLIG

Saken er behandlet som saksnr PLA l79lI7 med følgende vedtak:

Det blir gitt ferdigattest for tiltaket, slik det er beskrevet i tillatelse til tiltak i sak PLA BYG
165112 og med ny godkjent plassering gitt i brev fra Steigen kommune datert 1.07 .14.

Ferdigattesten blir gitt på grunnlag av signert søknad fra tiltakshaver, mottatt 08.08.2016.
Søknaden bekrefter at alle krav og betingelser som er stilt i tillatelsen og som elles følger av
gjeldene bestemmelser i eller i medhold av plan- og bygningsloven er dokumentert oppfflt.

Grunnet opphør av lokal godkjenning 01.01 .2016 blir det økt fokus på det kommunale
tilsynet i perioden 2016-2018. Kommunen minner om at tilsyn kan gjennomføres på alle
stadier i byggesaken og i 5 år etter at ferdigattest er gitt. Når kommunen skal gjennomføre
tilsyn kan dette varsles på forhand, men det er ikke et krav om forhåndsvarsling, jf pbl 25 og
pbl 31-7.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Nordland. Klagen skal sendes til Steigen
kommune. Klagefristen er tre uker fra vedtaket er mottatt, jf forvaltningsloven $ 29

Med vennlig hilsen
Steigen kommune

Lisbeth Dahle
Byggesaksbehandler

Kopi: matrikkelfører, her

Postadresse:
Rådhuset
8281 LEINESFJORD

Besøksadresse:

Leinesfiord
LEINESFJORD

Telefon:
Telefaks:



STEIGEN

Tor Svein Bye

8289 ENGELØYA

Vår ref.
10187}-t2lLD

Arkivkode
G/BNR 0941022

Deres ref.

KOMMUNE

Dato

18.09.2017

MELDING OM DELEGERT VEDTAK
FERDIGATTEST

Saken er behandlet som saksnr PLA 181/17 med følgende vedtak:

Det blir gitt ferdigattest for utvidelse av hytte med nytt inngangsparti på gnr 94,bw 22, slik
det er beskrevet i søknad og tillatelse til tiltak i sak PLA BYG 1l6lll.

Bekreftelsen om at tiltaket er ferdig gis etter anmodning og på grunnlag av henvendelse fra
tiltakshaver. Signert søknad om ferdigattest for tiltaket ble mottatt 08.09.16. Det bekreftes at
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 oppfrlt. Ferdigattesten er
betinget i disse forhold.

Vedtaket kan paklages 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.

Gebyr:
Søknader etter pbl $ 20 er gebyrpliktige. Saksgebyr beregnes som følger og belastes
tiltakshaver:
Saksbehandlingsgebyr $ 20 Ferdigattest, tiltak hvor det er gått

mer enn 3 år etter tillatelse er gitt.
kr 2.000,-

Sum kr. 2.000,-

Postadresse:
Rådhuset
828I LEINESFJORD

Besøksadresse:

Leinesford Telefon:
Telefaks:LEINESFJORD



Med vennlig hilsen
Steigen kommune

Lisbeth Dahle
Byggesaksbehandler

Vedlegg: faktura

Kopi: matrikkelfører



STEIGEN

Nordsalten VVS AS
Ståle Pettersen

8289 ENGELØYA

Vår ref.

t7l3t3-7lLD
Arkivkode
G/BNR 4717

Deres ref.

KOMMUNE

Dato
19.09.2017

MELDING OM DELEGERT VEDTAK
IGANGSETTINGSTILLATELSE BRAKKERIGG DYPVIKA

Saken er behandlet som saksnr PLA l82lI7 med følgende vedtak

Med bakgrunn i plan- og bygningslovens S 20-1 med tilhørende forskrifter og
bestemmelser i Kommuneplanens arealdel, gis det igangsettingstillatelse for
boligbrakkerigg gnr 46,bnr 7. Tiltaket plasseres i tiltaksklasse 1. Det gis samtidig
midlertidig utslippstilatelse etter forurensingsforskriften kapittel 12.

Det gis igangsettingstillatelse og utslippstillatelse på følgende vilkår:

o Tiltaket tillates satt i gang etter dette vedtaket og etter at byggesaksgebyret
med kr. 19.160,- er innbetalt, jf vedlagt. faktura

o Ansvarserklæring for elektroarbeider må ettersendes
o Avløpsvannet skal føres i tett ledning til sjøresipient og utslipp til min 6.0 m

under laveste lawann.

o Slamavskiller skal være tilgiengelig og kunne tømmes regelmessig iht.
kommunens regelverk

o Det må søkes om ferdigattest før anlegget tas i bruk og legges ved
situasjonsplan som viser plassering av slamavskiller.

o Riggen skal fjernes innen 24 måneder fra ferdigstillelse.

Vedtak om igangsettingstillatelse har gyldighet i 3 år fra vedtaksdato. Dersom den ikke er
søkt fornyet innen 3-arsfristen, faller igangsettingstillatelsen bort. Det samme gjelder hvis
tiltaket innstilles i mer enn 2 âr, 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.

Postadresse:

Rådhuset
828I LEINESFJORD

Besøksadresse:

Leinesfiord
LEINESFJORD

Telefon:
Telefaks:



Søknaden:
Saken gjelder:

Søker:

Tiltakshaver:

Eiendom:

Planstatus:

Tegninger:
Lowerk:

Søknad om igangsettingstillatelse til boligbrakker

Nordsalten VVS v/ Ståle Pettersen, Ålstadøya,8289Engeløya, org:953 346
176

Ståle Pettersen, Älstad øya, 8289 Engeløya

Gnr 46bnr 7

LNFR- område for spredt bolig- eller næringsbebyggelse (LSBN4_4
Dypvik)

Mottatt 25.04.17: 1:500 situasjonsplan. I4.3.I7: plantegning og fasade
Pbl. 2008 $ 20-1 (med flere) og tilhørende forskrifter
TEK 10

Kommuneplanens arealdel, 20 1 6

Veileder til saksbehandlingsforskriften
Gebynegulativ for Steigen kommune vedtatt 22.06.16

Nabovarsel:
Aktuelle nabo har signert på samtykke til tiltaket 25.04.17.

Plassering:
Tiltaket skal plasseres i henhold til godkjent situasjonsplan, aksen i vestlig retning blir 2,8 m
lenger enn i nordlig.

Kapasitet og utnytting av boligriggen
Maksimal kapasitet på boligriggen er 40 personer, men det er oppgitt en samtidsfaktor på 50
Yo, dvs 20 personer. Normalt vil riggen vere i bruk 4 dager i uken.

Vann og avløp:
Anlegget er koblet på eksisterende vannledning med dimensjon 90 mm, trykk 5,5kg som
tidligere var benyttet til oppdrettsanlegget Omega2.

Avløp blir ført til to slamavskilere pä 6 m3 med utslipp etter 3. kammer, dvs kapasitet for
20pe. Utslippsledning føres mot nordvest med utslipp på I meters dyp.

Ansvar:
Følgende foretak har erklært ansvarsrett:

Det mangler erklæring om ansvaffett for elektroarbeider, dette må ettersendes

Tekniske krav:
Det er ikke søkt om fravik fra TEK 10, jfr pbl $ 31-2 4 ledd.

X'unksjon (SØK, PRO,
UTF, Kontroll)

Ansvarsområde Foretak, orgnr.

SØK Ansvarlig søker Nordsalten VVS orgnr 953346176

UTF Montering av boligrigg Nordsalten VVS orgnr 953346176

UTF Sanitæranlegg Nordsalten VVS orgnr 953346176



Bruksareal:
BYA på hele riggen er opppgitt til 580m2, BRA er oppgitt til å være 520 m2 jf.-Veiledning til
grad av utnytting" utgitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 20.01.2014.

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 underretning om
vedtaket er kommet frem, jf. forvaltningsloven $ 29.

Med vennlig hilsen
Steigen kommune

Lisbeth Dahle
Byggesaksbehandler

Vedlegg: Faktura

Tordis Sofie Langseth
Rådmann

Saksbehandlingsgebyr ç 20-1 Brakkerigg > 10 enheter kr 7.180,-
Arealsebyr 520 * 2l kr Kr r0.920
Midlertidie utslippstillatelse Kr 960

Sum kr. 19.160,-



Veileder til saksbehandlingsforskriften
Gebynegulativ for Steigen kommune, 2016

Dispensasjon: Statens vegvesen, region nord, har 8.09.17 gitt dispensasjon fra byggegrensen
mot Slkesveg 638 og satt krav om en minsteavstand fra senterlinje pä22m.

Nabovarsel:
Aktuelle naboer er varslet. Det foreligger ingen merknader til tiltaket.

Plassering:
Tilbygget kommer som en forlengelse av bolighuset mot øst. På den tilsendte
situasjonsplanen ser huset ut til å være i konflikt med eiendomsgrensen på kartet, men det er

tegnet inn en skillestein i nordøstre hjørne og stiplet en grense lenger øst. Kommunen var i
området i et annet oppdrag og målte da inn grensen på nytt og det stemmer at
eiendomsgrensen var tegnet inn for langt vest. Ut fra nyinnmålt grense blir minsteavstand til
nabogrense er 1 meter, og avstand til nærmeste bygning på naboeiendommen mer enn 8

meter.

Ansvar:
Jf. Plan- og bygningsloven ç20-2 b) kan tiltaket forestås av tiltakshaver

Tekniske krav:
Byggetiltaket skal gjennomføres i hht. bestemmelsene i TEK l7

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 for ny del er oppgitt til33 m2. BRA er 26 m2.jf."Veiledning til grad av utnytting"
utgitt av Kommunal- og modemiseringsdepartement et 20.01 .201 4.

Gebyr:
Søknader etter pbl S 20-2 er gebyrpliktig. Gebyr er beregnet etter gjeldende
betalingsregulativ. Saksgebyr beregnes som følger og belastes tiltakshaver:

Saksbehandlingsgebyr ç 20-2 Tiltak uten ansvarsrett Kr 2.300

Arealtillegg 26 âkr.2I,- pr. m¿ kr 576-

Sum kr 2.876



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: Faktura
Godkjente tegninger
Skjema <Søknad om ferdigattest>

Kopi: Matrikkelfører, her

Tordis Sofie Langseth
Rådmann



STEIGEI\

Nord - Salten Kraft AS
v / Daniel Sandsleth

8276 ULVSVÅG

Vår ref.
t71682-7lLD

Søker:

Tiltakshaver:

Eiendom:

Planstatus:

Arkivkode
G/BNR 93/1

Deres ref.

KOMMUNE

Dato
06.09.2017

MELDING OM DELEGERT VEDTAK
BYGGETILLATELSE ANTENNEANLEGG FOR BREDBÅND GBR 93 BNR 1

Saken er behandlet som saksnr PLA 156/17 med følgende vedtak:

Med bakgrunn i plan- og bygningslovens $20-1 med tilhørende forskrifter og
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel gis det byggetillatelse for antenneanlegg for
bredbånd pâ gnr.92, bnr I Tiltaket plasseres i Tiltaksklasse 1.

Det gis byggetillatelse på følgende vilkår:
o Tiltaket skal plasseres og oppføres i henhold til godkjent situasjonsplan

o Det må foreligge avtale/samtykke fra grunneier

o Det skal søkes om ferdigattest når tiltaket er ferdigstilt.
o Erklæring om ansvarsrett må sendes inn senest ved søknad om ferdigattest.
o Tiltaket tillates satt i gang etter dette vedtaket og etter at byggesaksgebyret

på kr 11490 er innbetalt, jf vedlagt faktura.

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.

Søknaden:
Saken gjelder: Søknad om oppføring av antenneanlegg for bredband; en gittermast i stål 5

meter høy og med bardunering

Nord-Salten Kraft AS

Nord-Salten Kraft AS

Gnr 93, bnr I

LNFR

Postadresse:

Rådhuset
828I LEINESFJORD

Besøksadresse:
Leinesfiord
LEINESFJORD

Telefon:
Telefaks:



Tegninger: Mottatt 12.06.17: situasjonsplan med plassering, 1 stk. målsatt plan- og
snittegning av mast på 15 m
Pbl. 2008 $ 20-l (med flere) og tilhørende forskrifter
Kommuneplanens arealdel, vedtatt 22.06.201 6
Veileder til saksbehandlingsforskrift en

Gebyrregulativ for Steigen kommune vedtatt 22.06.2016

Lowerk:

Dispensasjon fra kommuneplanen:
Plan- og ressursutvalget i Steigen gav i møte 5.09.17 dispensasjon fra byggeforbudet i
strandsonen, plan- og bygningsloven $ 1-8 og fra LNFR område fastsatt i kommuneplanens
arealdel, for oppføring av antenneanlegg for bredband i tråd med søknad.

Eiendomsforhold:
Det er ikke redegjort for avtale med grunneier

Nabovarsel:
Aktuelle naboer er varslet 31.05.2017, det foreligger ikke merknader til tiltaket.

Plassering:
Tiltaket skal plasseres i tråd med godkjent situasjonsplan.

Gebyr:
Søknader etter pbl 5 20-2 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: Godkjent situasjonsplan
Faktura

Tordis Sofie Langseth
Rådmann

Saksbehandlingsgebyr ç 20-2 Telekommunikasj onsbygning <
25m2BYA

kr 7180,-

Dispensasi on fra kommuneplan 43r0
Sum kr. 11490,-



STEIGEI{

Nord Salten Kraft A/S
v/ Daniel sandsleth

Vår ref.
171683-8lLD

Søker:

Tiltakshaver:

Eiendom:

Planstatus:

Arkivkode
G/BNR 85/1

Deres ref.

KOMMUNE

Dato
06.09.20t7

MELDING OM DELEGERT VEDTAK
BYGGETILLATELSE ANTENNEANLEGG FOR BREDBÅND GBR 85 BNR 1

Saken er behandlet som saksnr PLA l57ll7.

Med bakgrunn i plan- og bygningslovens S20-1 med tilhørende forskrifter og
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel gis det byggetillatelse for antenneanlegg for
bredbånd på gnr.85, bnr 1. Tiltaket plasseres i Tiltaksklasse 1

Det gis byggetillatelse på følgende vilkår:
o Tiltaket skal plasseres i henhold til godkjent situasjonsplan, men nøyaktig

plassering av mast og barduner skal skje i samråd med Nordlandsmuseet

o Det må foreligge avtale/samtykke fra grunneier

o Det skal søkes om ferdigattest når tiltaket er ferdigstilt.
o Erklæring om ansvarsrett må sendes inn senest ved søknad om ferdigattest.

o Tiltaket tillates satt i gang etter dette vedtaket og etter at byggesaksgebyret
på kr 11490 er innbetalt, jf vedlagt faktura.

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.

Søknaden:
Saken gjelder: Søknad om oppføring av antenneanlegg for bredbånd; en gittermast i stål 12

meter høy og med bardunering

Nord-Salten Kraft AS

Nord-Salten Kraft AS

Gnr 85, bnr I

Område for privat og offentlig tjenesteyting, museum, BOP5_1

Postadresse:

Rådhuset
8281 LEINESFJORD

Besøksadresse:

Leinesford
LEINESFJORD

Telefon:
Telefaks:



Tegninger: Mottatt 12.06.17: situasjonsplan med plassering, I stk. målsatt plan- og
snittegning av mast på 15 m

Pbl. 2008 $ 20-l (med flere) og tilhørende forskrifter
Kommuneplanens arealdel, vedtatt 22.06.201 6
Veileder til saksbehandlingsforskriften
Gebynegulativ for Steigen kommune vedtatt 22.06.2016

Lowerk

Dispensasjon fra kommuneplanen:
Plan- og ressursutvalget i Steigen gav i møte 5.09.17 dispensasjon fra område BOP5_1,
Område for privat og offentlig tjenesteyting, museum, fastsatt i kommuneplanens arealdel, for
oppføring av antenneanlegg for bredbånd i tråd med søknad. Det gis også dispensasjon fra
krav om reguleringsplan for tiltak i området.

Eiendomsforhold:
Det er ikke redegjort for avtale med grunneier

Nabovarsel:
Aktuelle naboer er varslet 31.05.2017, det foreligger ikke merknader til tiltaket.

Plassering:
Tiltaket skal plasseres i tråd med godkjent situasjonsplan, men nøyaktig plassering av mast og
barduner skal skje i samråd med Nordlandsmuseet.

Gebyr:
Søknader etter pbl ç 20-2 er gebyrpliktig. Gebyr er beregnet etter gjeldende
betalingsregulativ. Saksgebyr beregnes som fblger og belastes tiltakshaver:

Klageadgang:
Vedtaket kan pfülages 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: Godkjent situasjonsplan
Faktura

Tordis Sofie Langseth
Rådmann

Saksbehandlingsgebyr ç 20-2 Telekommunikasj onsbygning <
25m2BYA

kr 7180,-

Dispensasion fra kommuneplanen 4310,-

Sum kr 11490,-



STEIGEN

Nord - Salten Kraft AS
v / Daniel Sandsleth

8276ULVSVÄG

Vår ref.
171684-7lLD

Søker:

Tiltakshaver:

Eiendom:

Planstatus:

Arkivkode
G/BNR 2813

Deres ref.

KOMMUNE

Dato
06.09.2017

MELDING OM DELEGERT VEDTAK
BYGGETILLATELSE ANTENNEANLEGG F'OR BREDBÅND GBR 28 BNR 3

Saken er behandlet som saksnr PLA 158/17 med følgende vedtak:

Med bakgrunn i plan- og bygningslovens $20-1 med tilhørende forskrifter og
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel gis det byggetitlatelse for antenneanlegg for
bredbånd på gnr.28, bnr 3. Tiltaket plasseres i Tiltaksklasse L

Det gis byggetillatelse på følgende vilkår:
o Tiltaket skal plasseres og oppføres i henhold tit godkjent situasjonsplan

o Det må foreligge avtale/samtykke fra grunneier

o Det skal søkes om ferdigattest når tiltaket er ferdigstilt.
o Erklæring om ansvarsrett må sendes inn senest ved søknad om ferdigattest.
o Tiltaket tillates satt i gang etter dette vedtaket og etter at byggesaksgebyret

på kr 11490 er innbetalt, jf vedlagt faktura.

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.

Søknaden:
Saken gielder: Søknad om oppføring av antenneanlegg for bredbånd; en gittermast i stål 15

meter høy ogmed bardunering

Nord-Salten Kraft AS

Nord-Salten Kraft AS

Gnr 28, bnr 3

LNFR

Postadresse:

Rådhuset
828I LEINESFJORD

Besøksadresse:

Leines{ord
LEINESFJORD

Telefon:
Telefaks:



Tegninger: Mottatt 12.06.17: situasjonsplan med plassering, 1 stk. målsatt plan- og
snittegning av mast på 15 m
Pbl. 2008 $ 20-1 (med flere) og tilhørende forskrifter
Kommuneplanens arealdel, vedtatt 22.06.2016
Veileder til saksbehandlingsforskriften
Gebynegulativ for Steigen kommune vedtatt 22.06.2016

Lowerk

Dispensasjon fra kommuneplanen:
Plan- og ressursutvalget i Steigen gav imøte 5.09.I7 dispensasjon fra byggeforbudet i
strandsonen, plan- og bygningsloven $ 1-8 og fra LNFR område fastsatt i kommuneplanens
arealdel, for oppføring av antenneanlegg for bredband i tråd med søknad.

Eiendomsforhold:
Det er ikke redegjort for avtale med grunneier.

Nabovarsel:
Ikke relevant pga av avstanden til tiltaket.

Plassering:
Tiltaket skal plasseres i tråd med godkjent situasjonsplan.

Gebyr:
Søknader etter pbl ç 20-2 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: Godkjent situasjonsplan
Faktura

Tordis Sofie Langseth
Rådmann

Saksbehandlingsgebyr S 20-2 Telekommunikasj onsbygning <
25m2BYA

kr 7180,-

Dispensasi on fra kommuneplan 43 10

Sum kr ll4g0,-



STEIGEN

Maiken Kjelstrup
Røssøyveien 28

8828 Engeløya

Vår ref.
t41982-r2lLD

Arkivkode
G/BNR 82123

Deres ref.

KOMMUNE

Dato

07.09.2017

MELDING OM DELEGERT VEDTAK
MILERTIDIG BRUKSTILATELSE GNR 82 BNR 23

Saken er behandlet som saksnr PLA 159/17 og med følgende vedtak:

Det gis midlertidig brukstillatelse for bolig på gnr 82 bnr 23.

Saken gjelder: Midlertidig brukstillatelse for bolig

Ansvarlig søker: Maiken Kjelstrup

Tiltakshaver: MaikenKjelstrup

Eiendom: gnr 82brr 23.

Brukstillatelsen gis etter søknad mottatt 1I.05.2017 og på grunnlag av fremlagt
dokumentasjon, og i medhold av plan- og bygningslovens $ 21-10 og byggesaksforskriften
(sAK) $ 8-1.

Brukstillatelsen gj elder for boligen.

Det gjenstår å bygge opp terrenget mot hovedatkomsten til boligen og å bygge garasje.

Gjenstående arbeider skal være utført innen 1.09.2018. Det må da søkes om ferdigattest og
legges ved en oppdatert situasjonsplan..

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

Postadresse:

Rådhuset
828I LEINESFJORD

Besøksadresse:
Leines{ord
LEINESFJORD

Telefon:
Telefaks:



Med vennlig hilsen
Steigen kommune

Lisbeth Dahle
Byggesaksbehandler

Kopi: Matrikkelfører, her

Tordis Sofie Langseth
Rådmann



STEIGEN

Rambøll Norge AS
v / Unni Horne
Hoffsveien 4
0213 OSLO

Vår ref.
161283-7lLD

Arkivkode
G/BNR 28116

Deres ref.

KOMMUNE

Dato
08.09.2017

MELDING OM DELEGERT VEDTAK
FERDIGATTEST TELEKOMMUNIKASJONSANLEGG

Saken er behandlet som saksnr PLA t60ll7

Bekreftelsen om at tiltaket er ferdig gis etter anmodning og på grunnlag av henvendelse fra
ansvarlig søker. Signert søknad om ferdigattest for bygging av telekommunikasjonsanlegg ble
mottatt 31.08.17.

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 og gjelder for tiltaket slik
det er beskrevet i melding om arbeid og tillatelse til tiltak i sak PLA BYG 29116 .

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

Vedtaket kan pfülages 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

Lisbeth Dahle
Byggesaksbehandler

Postadresse:

Rådhuset
8281 LEINESFJORD

Besøksadresse:
Leinesfiord
LEINESFJORD

Telefon:
Telefaks:



STEIGEN

Even Hansen
Holkestadvn.436

8288 BOGØY

Vår ref.
171880-2lLD

Søknaden:
Saken gielder:

Søker:

Tiltakshaver:

Eiendom:

Planstatus:

Tegninger:

Arkivkode
G/BNR 4118

Deres ref.

KOMMUNE

Dato
2t.09.2017

MELDING OM DELEGERT VEDTAK
TILLATELSE TIL DRIFTSBYGNING

Saken er behandlet som saksnr PLA 162117 med følgende vedtak:

Med bakgrunn i plan- og bygningslovens $20-2 med tilhørende forskrifter og
bestemmelser i Kommuneplanens arealdel, gis det byggetillatelse for ny driftsbygning
på gnr 41, bnr 8.

Det gis byggetiltatelse på følgende vilkår:

o Tiltaket tillates satt i gang etter dette vedtaket og etter at byggesaksgebyret
med kr. 7.277,- er innbetalt jf vedlagt faktura.

o Tiltaket skal oppføres i henhold til bestemmelser i TEK 17.

o Situasjonsplan med nøyaktig inntegning av bygget blir sendt inn, senest ved
søknad om ferdigattest

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

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.

Søknad om ny driftsbygning

Even Hansen, even-ih@online.no

Even Hansen, even-ih@online.no

Gnr 4l bnr 8

LSBNF4_l2

Mottatt 4.09.17 : situasjonsplan, plantegning og snittegning

Postadresse:

Rådhuset
828I LEINESFJORD

Besøksadresse:
Leinesfiord
LEINESFJORD

Telefon:
Telefaks:



Lowerk: Pbl. 2008 ç 20-2 (med flere) og tilhørende forskrifter
TEK 17

Kommuneplanens arcaldel, 20 I 6

Veileder til saksbehandlingsforskriften
Gebynegulativ for Steigen kommune, 20 1 6

Nabovarsel:
Aktuelle naboer er varslet. Det foreligger ingen merknader til tiltaket.

Adkomst og parkering:
Det blir ny adkomst fra privat veg.

Vann og avløp:
Tiltaket skal tilknyttes privat vannverk. Avløp fra toalett blir ført til gjødselkjeller.

Plassering:
Tiltaket skal plasseres som forlengelse av eksisterende fiøs, jf mottatt situasjonsplan. En
oppdatert situasjonsplan med nøyaktigplassering av nbygget må sendes inn, senest ved
søknad om ferdi attest (f innlegging i matrikkelen)

Ansvar:
Jf. Plan- og bygningsloven 520-2 b) kan tiltaket forestås av tiltakshaver.

Tekniske krav:
Byggetiltaket skal gjennomføres i hht. bestemmelsene i TEK 17.

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 for ny del er oppgitt til 500m2. BRA er 474m2.jf."Veiledning til grad av utnytting"
utgitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 20.01 .201 4.

Gebyr:
Søknader etter pbl ç 20-2 er gebyrpliktig. Gebyr er beregnet etter gjeldende

betalingsregulativ. Saksgebyr beregnes som følger og belastes tiltakshaver:

Saksbehandlingsgebyr ç 20-2 Tiltak uten ansvarsrett Kr 2.300

Arealtillegg 474 á,kï.21,- pt. mz kr 9954,-

Reduksjon i gebyr* 50% reduksjon i arealgebyr kr -4977 t

Sum kr 7277,-



*Gebyret anses åpenbart urimelig da dette tidligere ikke var et søknadspliktig tiltak og det er en enkel
saksbehandling på slike tiltak. Gebyret kan reduseres jf. Gebynegulativ for Steigen kommune $ 9 <Urimelige
gebyD.

Klageadgang:
Vedtaket kan paklages til Fylkesmmnen 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
Godkjente tegninger
Skjema <Søknad om ferdigattest>

Kopi: Matrikkelfører, her

Tordis Sofie Langseth
Rådmann



STEIGEN

Christel Daniel Brunes
Mjelde

8289 Engeløya

Vår ref.

171882-2lBS
Arkivkode
G/BNR 9Oi2

Deres ref.

KOMMUNE

Dato
t2.09.2017

MELDING OM DELEGERT VEDTAK

Saken er behandlet som saksnr PLA 163117

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 deres søknad om tilskudd til drenering av jordbruksareal datert 04.09.2017.

Det underrettes herved at det er gjort følgende vedtak:

Søknaden er imøtekommet med et engangstilskudd på kr 16.020,-

Følgende vilkår settes:
- Evt. endring av grøfting under arbeid rettes opp på grøfteplan.
- Grøftingen må utføres på en slik måte at det minsker faren for avrenning av jord og
næringsstoffer til vassdrag.
- Før utbetaling av tilskudd må det framlegges dokumentasjon på gjennomføring. Faktura,
foto, evt. eget arbeid.
Søkeren har anledning til å klage på vedtaket i henhold til forvaltningsloven. Se vedlagte
orientering om klageadgang.

Kort om tiltaket:
Det gis tilskudd til å gjennomføre tiltaket i henhold til søknaden.

Navn: Christel D. Brunes, Orgnr.986278389,.Kommune1848 Steigen, Gnt 90. Bnr. 2.

Tiltaket gielder: Det søkes om tilskudd til drenering i form av graving av kanal langs

nabogrense i sørøst med utløp i veggrøft. Opprenskingav veggrøft og åpnegrøft like nord om

fiøset. Denne med utløp i veggrøft. I tillegg fire drensgrøfter mer utløp i åpengrøft mot nord.
Totalt 534 grøftemeter. Feltet ligger på dyrka mark i nærheten av husa på gården, inntegnet
på kart.

Postadresse:
Rådhuset
828I LEINESFJORD

Besøksadresse:
Leines{ord
LEINESFJORD

Telefon: 75'1

Telefaks: 757

78800
0788



Arbeidsfrist er satt til 12.09.2020

Beregning av tilskudd:
2534 m anna srøfting x kr 30,-/m kr 16.020,-

Vurderingsgrunnlag for tiltaket:

Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord
Vi gjør særlig oppmerksom på følgende punkt i forskrifta:
- Frist for gjennomføring av tiltaket er 3 år fra tilskuddet blir innvilget. ($ 5)
-Innvilget tilskudd utbetales etter skriftlig anmodning fra tilskuddsmottaker, dokumentasjon
päu$ørt arbeid.
- Vedtak om innvilget tilskudd kan omgjøres og utbetalt tilskudd kan kreves tilbakebetalt
dersom det avdekkes forhold som er i strid med det som er forutsatt ved innvilgning av
tilskuddet ($ 10)
- Beregnet tilskudd under kr 3000,- pr. søknad utbetales ikke.

Forhold til annet lowerk:
Avstand til nærmeste registrerte kulturminne er ca. 170 m. Dette er en fornyelse av tidligere
innvilget som er inndratt pga. utgåút arbeidsfrist. Søknad ble sendt pâhøringtil Sametinget og
Nordland Kulturminneavd., Nordland Fylkeskommune i2014. Begge instanser har uttalt at
tiltaket ikke kommer i konflikt med registrerte, verneverdige kulturminner, men de minner
om tiltakshavers generelle aktsomhetsplikt i henhold til kulturminnelovens $ 8. Dersom det
under arbeidet skulle oppdages gamle gienstander, ansamlinger av trekull eller
unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, må kulturminnemyndighetene varsles umiddelbart.
Tiltaket er også vurdert opp mot prinsippene i Naturmangfoldlovens $$ 8 -12. Det er i
tiltaksområdet ikke registrert særlige verdier med tanke på naturmangfold. Viser til
Milj ødirektoratets database "Naturbase".
Tiltaket er også vurdert etter vannforskriften $ 12, 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.

Lykke til med arbeidet!

Med vennlig hilsen
Steigen kommune

Berit Staurbakk
Jordbrukssjef

Vedlegg : Informasj on om klagerett ved forvaltningsvedtak



STEIGEN

Roald Hansen
Halsen

8290 Skutvik

Vår ref.
t71839-2lBS

Arkivkode
NA\IN Roald Hansen

Deres ref.

KOMMUNE

Dato
13.09.2017

MELDING OM DELEGERT VEDTAK

Saken er behandlet som saksnr PLA 164117

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 deres søknad om tilskudd til drenering av jordbruksareal datert 23.08.2017.

Det underrettes herved at det er gjort følgende vedtak:

Søknaden er imøtekommet med et engangstilskudd på kr 5820r-

Følgende vilkår settes:
- Evt. endring av grøftingunder arbeid rettes opp på grøfteplan.
- Grøftingen må utføres på en slik måte at det minsker faren for avrenning av jord og
næringsstoffer til vassdrag.
- Før utbetaling av tilskudd må det framlegges dokumentasjon på gjennomføring. Faktura,
foto, evt. eget arbeid.
Søkeren har anledning til å klage på vedtaket i henhold til forvaltningsloven. Se vedlagte
orientering om klageadgang.

Kort om tiltaket:
Det gis tilskudd til å gjennomføre tiltaket i henhold til søknaden.

Navn: Roald Hansen, Oryrv.9697 1 3 098, .Kommune 1849 Hamarøy, Gnr 62. Bnr. 2.

Tiltaket gielder: Det søkes om tilskudd til drenering på leid areal. Leiekontrakt foreligger.
Det er planlagt tre lukka drensgrøfter på et vått parti. En med utløp i eksisterende kanal mot
nord/vest, og to med utløp i kum like sørlvest om husa på garden. Grøftene er inntegnet på

kart. Totalt 194 grøftemeter.

Postadresse:

Rådhuset

828I LEINESFJORD

Besøksadresse:
Leinesfiord
LEINESFJORD

Telefon: 757 78800
Telefaks: 757 78810



Arbeidsfrist er satt tit 13.09.2020

Beregning av tilskudd:
194 m anna grøfting x kr 30,-lm kr 5.820,-

Vurderingsgrunnlag for tiltaket:

Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord
Vi gjør særlig oppmerksom på følgende punkt i forskrifta:
- Frist for gjennomføring av tiltaket er 3 år fra tilskuddet blir innvilget. ($ 5)
-Innvilget tilskudd utbetales etter skriftlig anmodning fra tilskuddsmottaker, dokumentasjon
päutført 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 ($ 10)
- Beregnet tilskudd under kr 3000,- pr. søknad utbetales ikke.

Forhold til annet lowerk:
Avstand til nærmeste registrerte kulturminne er ca. 170 m. Dette er en fornyelse av tidligere
innvilget som er inndratt pga. utgått arbeidsfrist. Søknad ble sendt på høring til Sametinget og
Nordland Kulturminneavd., Nordland Fylkeskommune i2014. Begge instanser har uttalt at
tiltaket ikke kommer i konflikt med registrerte, verneverdige kulturminner, men de minner
om tiltakshavers generelle aktsomhetsplikt i henhold til kulturminnelovens $ 8. Dersom det
under arbeidet skulle oppdages gamle gienstander, ansamlinger av trekull eller
unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, må kulturminnemyndighetene varsles umiddelbart.
Tiltaket er også vurdert opp mot prinsippene i Naturmangfoldlovens $$ I -I2. Det er i
tiltaksområdet ikke registrert særlige verdier med tanke på naturmangfold. Viser til
Miljødirektoratets database "Naturbase".
Tiltaket er også vurdert etter vannforskriften $ 12, 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.

Lykke til med arbeidet!

Med vennlig hilsen
Steigen kommune

Berit Staurbakk
Jordbrukssjef

Vedlegg : Informasj on om klagerett ved forvaltningsvedtak



STEIGEN

Roald Hansen
Halsen

8290 Skutvik

Vår ref.
171840-2lBS

Arkivkode
NAVN Roald Hansen

Deres ref.

KOMMUNE

Dato
t3.09.20t7

MELDING OM DELEGERT VEDTAK

Saken er behandlet som saksnr PLA 165117.

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 deres søknad om tilskudd til drenering av jordbruksareal datert 23.08.2017.

Det underrettes herved at det er gjort følgende vedtak:

Søknaden er imøtekommet med et engangstilskudd på kr 8.850r-

Følgende vilkår settes:
- Evt. endring av gtØftingunder arbeid rettes opp på grøfteplan.
- Grøftingen må utføres på en slik måte at det minsker faren for avrenning av jord og
næringsstoffer til vassdrag.
- Før utbetaling av tilskudd må det framlegges dokumentasjon på gjennomføring. Faktura,
foto, evt. eget arbeid.
Søkeren har anledning til å klage på vedtaket i henhold til forvaltningsloven. Se vedlagte
orientering om klageadgang.

Kort om tiltaket:
Det gis tilskudd til å gjennomføre tiltaket i henhold til søknaden.

Navn: Roald Hansen, Or9nr.969713098, .Kommunel&49Hamarcy, Gnr 52. Bnr.2.

Tiltaket gielder: Det søkes om tilskudd til drenering på eget areal. Det er planlagt fire lukka
drensgrøfter på et våu parti. Disse har utløp i eksisterende kanal mot øst. Eksisterende kanal
mot sørlvest skal opprenskes. Grøfter er inntegna på kart. Totalt 295 grøftemeter.

Postadresse:
Rådhuset

8281 LEINESFJORD

Besøksadresse:

Leinesford
LEINESFJORD

Telefon: 757 78800
Telefaks: 757 78810



Arbeidsfrist er satt tÍt 13.09.2020

Beregning av tilskudd:
295 m anna srøftins x kr .-lm kr 8.850"-

Vurderings grunnlag for tiltaket:

Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord
Vi gjør særlig oppmerksom på følgende punkt i forskrifta:
- Frist for gjennomføring av tiltaket er 3 år fra tilskuddet blir innvilget. ($ 5)
-Innvilget tilskudd utbetales etter skriftlig anmodning fra tilskuddsmottaker, dokumentasjon
päutført 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 ($ 10)

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

Forhold til annet lowerk:
Avstand til nærmeste registrerte kulturminne er ca. 170 m. Dette er en fornyelse av tidligere
innvilget som er inndratt pga. utgått arbeidsfrist. Søknad ble sendt på høring til Sametinget og
Nordland Kulturminneavd., Nordland Fylkeskommune i 2014. Begge instanser har uttalt at
tiltaket ikke kommer i konflikt med registrerte, verneverdige kulturminner, men de minner
om tiltakshavers generelle aktsomhetsplikt i henhold til kulturminnelovens $ 8. Dersom det
under arbeidet skulle oppdages gamle gienstander, ansamlinger av trekull eller
unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, må kulturminnemyndighetene varsles umiddelbart.
Tiltaket er også vurdert opp mot prinsippene i Naturmangfoldlovens $$ 8 -12. Det er i
tiltaksområdet ikke registrert særlige verdier med tanke på naturmangfold. Viser til
Milj ødirektoratets database "Naturbase".
Tiltaket er også lurdert etter vannforskriften $ 12, 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.

Lykke til med arbeidet!

Med vennlig hilsen
Steigen kommune

Berit Staurbakk
Jordbrukssjef

Vedlegg : Informasj on om klagerett ved forvaltningsvedtak



STEIGEN

Roald Hansen
Halsen

8290 Skutvik

Vår ref.
17l84t-2lBS

Arkivkode
NAVN Roald Hansen

Deres ref.

KOMMUNE

Dato
13.09.2017

MELDING OM DELEGERT VEDTAK

Saken er behandlet som saksnr PLA 166117

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 deres søknad om tilskudd til drenering av jordbruksareal datert 23.08.2017.

Det underrettes herved at det er gjort følgende vedtak:

Søknaden er imøtekommet med et engangstilskudd på kr 5.460,-

Følgende vilkår settes:
- Evt. endring av grøftingunder arbeid rettes opp på grøfteplan.
- Grøftingen må utføres på en slik måte at det minsker faren for avrenning av jord og
næringsstoffer til vassdrag.
- Før utbetaling av tilskudd må det framlegges dokumentasjon på gjennomføring. Faktura,
foto, evt. eget arbeid.
Søkeren har anledning til å klage på vedtaket i henhold til forvaltningsloven. Se vedlagte
orientering om klageadgang.
- Gravemelding for graving av drensgrøfter med utløp i veggrøft langs fulkesveg.

Kort om tiltaket:
Det gis tilskudd til å gjennomføre tiltaket i henhold til søknaden.
Navn: Roald Hansen, Or9nr.969713098, .KommunelS49Hamarøy, Gnr 64. Bnr.2.

Tiltaket gielder: Det søkes om tilskudd til drenering på leid areal. Leiekontrakt foreligger.
Det er planlagt to lukka drensgrøfter på et vått parti. Disse med utløp i eksisterende kanal
langs fflkesveg. Kanal mot vest skal renskes opp. Grøftene er inntegnet på kart. Totalt 182
grøftemeter.

Postadresse:
Rådhuset
8281 LEINESFJORD

Besøksadresse:
Leines{ord
LEINESFJORD

Telefon: 757 78800
Telefaks: 757 78810



Arbeidsfrist er satt til 13.09.2020

Beregning av tilskudd:
182 m anna wøftins x kr .-lm kr 5.460.-

Yurderin gs grunnlag for tiltaket:

Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord
Yi g¡ør særlig oppmerksom på følgende punkt i forskrifta:
- Frist for gjennomføring av tiltaket er 3 år fra tilskuddet blir innvilget. ($ 5)
-Innvilget tilskudd utbetales etter skriftlig anmodningfratilskuddsmottaker, 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 ($ 10)

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

Forhold til annet lowerk:
Avstand til nærmeste registrerte kulturminne er ca. 170 m. Dette er en fornyelse av tidligere
innvilget som er inndratt pga. utgått arbeidsfrist. Søknad ble sendt på høring til Sametinget og
Nordland Kulturminneavd., Nordland Fylkeskommune i2014. Begge instanser har uttalt at
tiltaket ikke kommer i konflikt med registrerte, verneverdige kulturminner, men de minner
om tiltakshavers generelle aktsomhetsplikt i henhold til kulturminnelovens $ 8. Dersom det
under arbeidet skulle oppdages gamle gienstander, ønsømlinger av trekull eller
unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, må kulturminnemyndighetene varsles umiddelbart.
Tiltaket er også vurdert opp mot prinsippene i Naturmangfoldlovens $$ I -12. Det er i
tiltaksområdet ikke registrert særlige verdier med tanke på naturmangfold. Viser til
Milj ødirektoratets database "Naturbase".
Tiltaket er også vurdert etter vannforskriften $ 12, 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.

Lykke til med arbeidet!

Med vennlig hilsen
Steigen kommune

Berit Staurbakk
Jordbrukssjef

Vedlegg : Informasj on om klagerett ved forvaltningsvedtak



STEIGEN

Roald Hansen
Halsen

8290 Skutvik

Vår ref.
t7/837-2lBS

Arkivkode
NA\rN Roald Hansen

Deres ref.

KOMMUNE

Dato
13.09.20t7

MELDING OM DELEGERT VEDTAK

Saken er behandlet som saksnr PLA 167ll7

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 deres søknad om tilskudd til drenering av jordbruksareal datert 23.08.2017.

Det underrettes herved at det er gjort følgende vedtak:

Søknaden er imøtekommet med et engangstilskudd på kr 5.100,-

Følgende vilkår settes:
- Evt. endring av grøfting under arbeid rettes opp på grøfteplan.
- Grøftingen må utføres på en slik måte at det minsker faren for avrenning av jord og
næringsstoffer til vassdrag.
- Før utbetaling av tilskudd må det framlegges dokumentasjon på gjennomføring. Faktura,
foto, evt. eget arbeid.
Søkeren har anledning til å klage på vedtaket i henhold til forvaltningsloven. Se vedlagte
orientering om klageadgang.

Kort om tiltaket:
Det gis tilskudd til å gjennomføre tiltaket i henhold til søknaden.
Navn: Roald Hansen, Or9nr.969713098, .Kommunel$49 Hamarøy, Gnr 51. Bnr. 1.

Tiltaket gielder: Det søkes om tilskudd til drenering på leid areal. Leiekontrakt foreligger.
Det er planlagt fire lukka drensgrøfter på et par våte parti. To med utløp i eksisterende kanal
mot traktorveg i sørenden av stykket, og to med utløp i eksisterende kanal i østenden.

Grøftene er inntegnet på kart. Totalt 170 grøftemeter.

Postadresse:

Rådhuset
828I LEINESFJORD

Besøksadresse:

Leinesford
LEINESFJORD

Telefon: 757 78800
Telefaks: 757 78810



Arbeidsfrist er satt til 13.09.2020

Beregning av tilskudd:
170m anna grøfting x kr 30.-/m kr 5.100.-

Vurderings grunnlag for tiltaket:

Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord
Vi gjør særlig oppmerksompäfølgende punkt i forskrifta:
- Frist for gjennomføring av tiltaket er 3 ar fra tilskuddet blir innvilget. ($ 5)
-Innvilget tilskudd utbetales etter skriftlig anmodning fra tilskuddsmottaker, dokumentasjon
päúført 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 ($ 10)

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

Forhold til annet lowerk:
Avstand til nærmeste registrerte kulturminne er ca. 170 m. Dette er en fornyelse av tidligere
innvilget som er inndratt pga. utgått arbeidsfrist. Søknad ble sendt på høring til Sametinget og
Nordland Kulturminneavd., Nordland Fylkeskommune i 2014. Begge instanser har uttalt at
tiltaket ikke kommer i konflikt med registrerte, verneverdige kulturminner, men de minner
om tiltakshavers generelle aktsomhetsplikt i henhold til kulturminnelovens $ 8. Dersom det
under arbeidet skulle oppdages gamle gjenstander, ansamlinger av trelull eller
unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, må kulturminnemyndighetene varsles umiddelbart.
Tiltaket er også vurdert opp mot prinsippene i Naturmangfoldlovens $$ 8 -12. Det er i
tiltaksområdet ikke registrert særlige verdier med tanke på naturmangfold. Viser til
Milj ødirektoratets database "Naturbase".
Tiltaket er også vurdert etter vannforskriften $ 12, 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.

Lykke til med arbeidet!

Med vennlig hilsen
Steigen kommune

Berit Staurbakk
Jordbrukssjef

Vedlegg : Informasj on om klagerett ved forvaltningsvedtak



STEIGEN

Solbjørg Bakken
Bøveien 3

8289Engeløya

Vår ref.
171877-3lBS

Arkivkode
G/BNR 86117

Deres ref.

KOMMUNE

Dato

13.09.2017

MELDING OM DELEGERT VEDTAK

Saken er behandlet som saksnr. PLA 168117.

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 deres søknad om tilskudd til drenering av jordbruksareal datert 31.08.2017.

Det underrettes herved at det er gjort følgende vedtak:

Søknaden er imøtekommet med et engangstilskudd på kr 7.950r-

Følgende vilkår settes:
- Evt. endring av grøfting under arbeid rettes opp på grøfteplan.
- Grøftingen må utføres på en slik måte at det minsker faren for avrenning av jord og
næringsstoffer til vassdrag.
- Før utbetaling av tilskudd må det framlegges dokumentasjon på gjennomføring. Faktura,
foto, evt. eget arbeid.
Søkeren har anledning til å klage på vedtaket i henhold til forvaltningsloven. Se vedlagte
orientering om klageadgang.

Kort om tiltaket:
Det gis tilskudd til å gjennomføre tiltaket i henhold til søknaden.
Navn: Solbjørg Bakken, Orgnr.985078378,.Kommune1848 Steigen, Gnr 86. Bnr. 17.

Tiltaket gielder: Det søkes om tilskudd til drenering på eget areal. Stykket ligger ca. 400 m
vest om husa på gården. Se kart. Det er planlagt to kanaler med utløp i bekk.(Bøelva)
kanalene er inntegnet på kart. Totalt 265 grøftemeter.

Postadresse:

Rådhuset
828I LEINESFJORD

Besøksadresse:
Leineslord
LEINESFJORD

Telefon: 757 78800
Telefaks: '757 78810



Arbeidsfrist er satt tit 13.09.2020

Beregning av tilskudd:
265 m anna srøftins x kr 30.-im kr 7.950.-

Vurderingsgrunnlag for tiltaket:

Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord
Vi gjør særlig oppmerksompâfølgende punkt i forskrifta:
- Frist for gjennomføring av tiltaket er 3 år fra tilskuddet blir innvilget. ($ 5)
-Innvilget tilskudd utbetales etter skriftlig anmodning fra tilskuddsmottaker, dokumentasjon
pâúført 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 ($ 10)
- Beregnet tilskudd under kr 3000,- pr. søknad utbetales ikke.

Forhold til annet lowerk:
Avstand til nærmeste registrerte kulturminne er ca. 170 m. Dette er en fornyelse av tidligere
innvilget som er inndratt pga. utgått arbeidsfrist. Søknad ble sendt pähøringtil Sametinget og
Nordland Kulturminneavd., Nordland Fylkeskommune i 2014. Begge instanser har uttalt at
tiltaket ikke kommer i konflikt med registrerte, verneverdige kulturminner, men de minner
om tiltakshavers generelle aktsomhetsplikt i henhold til kulturminnelovens $ 8. Dersom det
under arbeidet skulle oppdages gamle gjenstander, ansamlinger av trekull eller
unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, må kulturminnemyndighetene varsles umiddelbart.
Tiltaket er også vurdert opp mot prinsippene i Naturmangfoldlovens $$ I -12. Det er i
tiltaksområdet ikke registrert særlige verdier med tanke på naturmangfold. Viser til
Milj ødirektoratets database "Naturbase".
Tiltaket er også vurdert etter vannforskriften $ 12, 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.

Lykke til med arbeidet!

Med vennlig hilsen
Steigen kommune

Berit Staurbakk
Jordbrukssjef

Vedlegg : Informasj on om klagerett ved forvaltningsvedtak



STEIGEN

Solbjørg Bakken
Bøveien 3

8289 Engeløya

Vår ref.
171906-2tB.S

Arkivkode
G/BNR 87/6

Deres ref.

KOMMUNE

Dato
13.09.2017

MELDING OM DELEGERT VEDTAK

Saken er behandlet som saksnr PLA 169117.

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 deres søknad om tilskudd til drenering av jordbruksareal datert 31.08.2017.

Det underrettes herved at det er gjort følgende vedtak:

Søknaden er imøtekommet med et engangstilskudd på kr 13.950r-

Følgende vilkår settes:
- Evt. endring av grøfting under arbeid rettes opp på grøfteplan.
- Grøftingen må utføres på en slik måte at det minsker faren for avrenning av jord og
næringsstoffer til vassdrag.
- Før utbetaling av tilskudd må det framlegges dokumentasjon på gjennomføring. Faktura,
foto, evt. eget arbeid.
Søkeren har anledning til å klage på vedtaket i henhold til forvaltningsloven. Se vedlagte
orientering om klageadgang.
- Gravemelding for graving av drensgrøfter med utløp med utløp i veggrøft langs fflkesveg.
Henv. Steigen kommune

Kort om tiltaket:
Det gis tilskudd til å gjennomføre tiltaket i henhold til søknaden.
Navn: Solbjørg Bakken, Orgnr.985078378,.Kommunel848 Steigen, Gnr 87. Bnr. 6.

Tiltaket gielder: Det søkes om tilskudd til drenering på leid areal. Leiekontrakt foreligger.
Feltet ligger ca. 1,5 km fra driftssenteret til søker. Det er planlagt to lukka drensgrøfter på et
vått parti. Disse har utløp i veggrøft langs frlkesveg. Det er i tillegg planlagt graving av
avskjæringsgrøft langs ytterkanter av feltet mot sør og øst. Grøftene er inntegnet på kart.
Totalt 465 grøftemeter.
Postadresse:

Rådhuset
8281 LEINESFJORD

Besøksadresse:

Leines{ord
LEINESFJORD

Telefon: 757 78800
Telefaks: 757 78810



Arbeidsfrist er satt tit 13.09.2020

Beregning av tilskudd:
465m anna srøfting x kr 30.-lm kr 13.950.-

Vurderingsgrunnlag for tiltaket:

Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord
Vi giør særlig oppmerksom på følgende punkt i forskrifta:
- Frist for gjennomføÅng av tiltaket er 3 år fra tilskuddet blir innvilget. ($ 5)
-Innvilget tilskudd utbetales etter skriftlig anmodning fra tilskuddsmottaker, dokumentasjon
päúført 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($ 10)

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

Forhold til annet lowerk:
Avstand til nærmeste registrerte kulturminne er ca. 170 m. Dette er en fornyelse av tidligere
innvilget som er inndratt pga. utgått arbeidsfrist. Søknad ble sendt på høring til Sametinget og
Nordland Kulturminneavd., Nordland Fylkeskommune i2014. Begge instanser har uttalt at
tiltaket ikke kommer i konflikt med registrerte, verneverdige kulturminner, men de minner
om tiltakshavers generelle aktsomhetsplikt i henhold til kulturminnelovens $ 8. Dersom det
under arbeidet skulle oppdages gamle gjenstander, ansamlinger av trekull eller
unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, må lailturminnemyndighetene varsles umiddelbart.
Tiltaket er også vurdert opp mot prinsippene i Naturmangfoldlovens $$ 8 -12. Det er i
tiltaksområdet ikke registrert særlige verdier med tanke på naturmangfold. Viser til
Miljødirektoratets database "Naturbase".
Tiltaket er også vurdert etter vannforskriften $ 12, 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.

Lykke til med arbeidet!

Med vennlig hilsen
Steigen kommune

Berit Staurbakk
Jordbrukssjef

Vedlegg: Informasj on om klagerett ved forvaltningsvedtak



STEIGEN

Norconsult AS
Konrad Klausens vei 8

8003 Bodø

Vår ref.
l7/654-8lKL

Arkivkode
s81

Deres ref.

KOMMUNE

Dato
28.08.2017

MELDING OM DELEGERT VEDTAK
BIOGASSANLEGG FORSAN - \G 2

Saken er behandlet som saksnr PLA BYG l45ll7.
De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:

Med bakgrunn i plan- og bygningslovens 520-1 med tilhørende forskrifter og
bestemmelser i tilknytning til Detaljregulering for settefiskanlegg Forsan,
rammetillatelse av 171654-5 og igangsettingstillatelse for grunnarbeider 171654-6, IGl.,
gis igangsettingstillatelse for betongarbeider, lG 2.

Det gis igangsettingstillatelse på følgende vilkår:

Tiltaket plasseres i tråd med situasjonsplan vedlagt søknaden.

Igangsettingstillatelse er gyldig etter at byggesaksgebyr på kr 5 750 er
innbetalt i hht. nota.

Alle bestemmelsene i detaljreguleringsplan for settefiskanlegg Forsan, må
følges.

Eventuelle behov for utslippstillatelse fra anlegget må avklares med
Fylkesmannen i Nordland og redegiøres for i neste IG.

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 giennomføres.

a

o

a

Postadresse:

Rådhuset
8281 LEINESFJORD

Besøksadresse:

Leinesfiord
LEINESFJORD

Telefon: 75 77 88 55
Telefaks:



Søknaden:
Saken gjelder:

Søker:

Tiltakshaver:

Eiendom:

Planstatus:

Tegninger

Lowerk:

Søknad om igangsettingstillatelse for betongarbeider, IG 2

Norconsult AS, Konrad Klausens vei 8, 8003 Bodø, orgff. 962392687

Cermaq Norway AS, Gjerbakknes, 8286 Nordfold, orgff. 961922976

Gnr 134 bnr 15

Annen næring - settefiskanlegg

Mottatt 23.08.17: Fasader: l:50, Plan- og snitt l:50.
Mottatt 20.07.I7 l:500 situasjonsplan, enkel skisse med mål areal og
høyde.:
Pbl. 2008 $ 20-1 (med flere) og tilhørende forskrifter
TEK 17

Detalj regulering for settefi skanlegg Forsan
Veileder til saksbehandlingsforskriften
Gebyrregulativ for Steigen kommune vedtatt 22.06.16

Nabovarsel:
Aktuelle naboer er varslet med rekommandert post 5.7.17. Det foreligger ikke merknader fra
naboer.

Avkjørsel:
Samme avkjørsel som settefi skanlegg.

Gjeldende plangrunnlag:
Detaljreguleringsplan for settefiskanlegg Forsan, vedtatt 28.02.2011.Mønehøyde er 6,5m,
takform er flatt tak og materialbruk er ståI.

Detaljreguleringsplan åpner for 15000m2 maks BRA, og l3 mmønehøyde på vanlige bygg.
For tekniske installasjoner, tårn og piper tillates mønehøyde inntil 35m.
Med ny bebyggelse blir BRA l0 542m2.

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

Kontroll:.
Det er obligatoriske krav om uavhengig kontroll, jf. Forskrift om byggesak (SAKI0), S l4-2,
andre og tredje ledd. Kommunen krever uavhengig kontroll på ulike områder avhengig av
fastsettelse av tiltaksklasser. Endelig krav til uavhengig kontroll vil bli satt ved neste IG.

Uttalelse fra andre myndigheter
Statens vegvesen har ingen merknader til biogassanlegget som oppføres.
Behov for utslippstillatelse må avklares med Fylkesmannen, forurensningsavdelingen.
Nødvendig krav om uttalelse fra annen myndighet vil bestemmes når det foreligger mere
detaljerte planer for bygget.



Adkomst og parkering:
Samme som settefiskanlegg

Vann og avløp:
Det skal ikke legges vrmn og avløp til bygget.

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

Tekniske krav:
Det er ikke søkt om fravik fra TEK 17 , jfr pbl $ 3l-2 4ledd.

Beliggenhet og høydeplassering
Tiltaket skal plasseres i plan og høyde, i henhold til godkjent situasjonsplan, av ansvarlig
utførende foretak.
Kart- og koordinatliste for ferdig plassering av alle hushjømer skal vedlegges søknad om
midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest, jf. pbl $ 21-10, eventuelt en sosi-fiI

Funksjon (SØK, PRO,
UTF' Kontroll)

Ansvarsområde Foretak, orgnr.

SØK Ansvarlig søker Norconsult AS,
Orgnr 962392687

PRO Arkitektur Norconsult AS,
Orgnr 962392687

PRO Prosj ektering grunnarbeid Norconsult AS,
Orgnr 962392687

PRO Prosjektering av Stålet Finneid Sveiseverksted AS
Orgnr. 986 446 230

PRO Fundamentering Cermaq Norway AS
Or9nr.962392687

UTF Grunnarbeid Thore Magnussen og Sønn AS
Orsnr.975950824

UTF Betong plasstøpte Cermaq Norway AS
Orsnr.962392687

UTF Montering stål Finneid Sveiseverksted AS
Orgnr.986446230

UTF Taktekking Ikke avklart



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

Klageadgang:
Vedtaket kan paklages til Fylkesmaruren 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. Godkjente tegninger

Tordis Sofie Langseth
Rådmann

Kopi: Matrikkelfører, her
Tiltakshaver (med faktura)

Saksbehandlingsgebyr $ 20- I
Fra og med 2. trinn

Produksjonsbygg kr s 750

Sum Kr 5 750



STEIGEI{

OTTEM-PROSJEKT
Tivoliveien 1D

3183 Horten

Vår ref.
171389-4tKr-

Arkivkode
G/BNR t05182

Deres ref.

KOMMUNE

Dato
29.08.20t7

MELDING OM DELEGERT VEDTAK
RIVINGSTILLATELSE

Saken er behandlet som saksnr PLA BYG l48ll7.
De underrettes herved om at det er faÍtet følgende vedtak

Steigen kommune gir brenne- og rivingstillatelse for hus, gnr 105 bnr 82.
Jfr. søknad mottatt 24.03.17. Det er tidligere gitt muntlig tillatelse til riving av garasje,
gnr 105 bnr 195 da dette ikke er søknadspliktig. Her sendes det inn melding om tiltaþ
når garasjen er revet.

Vilkår:

- Øvelsesobjektet må miljøsaneres før brenning.

- Att restavfall etter at tiltaket er giennomført, mâ leveres til godkjent avfallsmottak.
Nedgraving av avfall tillates ikke.

- Sluttrapport med avfallsplan skal sendes kommunen så snart tiltaket er giennomført.

Erklæring av ansvarsrett skal utfflles av ansvarlig utførende foretak (Salten Brann
IKS) og innsendes kommunen, senest sammen med sluttrapport.

Etter at brenning/riving er utført, må tomta planeres og ryddes.

- Arbeidet tillates giennomført når behandlingsgebyr på kr. 5.750,- er innbetalt. Jfr.
vedlagt innbetalingsgiro.

- Naboer skal underrettes i forkant om tidspunktet for brenningen.

Postadresse:
Rådhuset
828I LEINESFJORD

Besøksadresse:

Leines{ord
LEINESFJORD

Telefon: 75 77 88 55
Telefaks:



Saksbehandling:
Saken gjelder:

Eiendom:

Ansvarlig søker:

Tiltakshaver:

Bygget:

Lovanvendelse:

Riving av garasje og bolig. Riving av bolighus skal gjennomføres som
brannøvelse. Riving av garasje gjennomføres manuelt, og er ikke
søknadspliktig, men melding om vedtak sendes inn etter at riving av garasje

er gjennomført.

Gnr 105 bnr 82 og bnr 195 i Nordfold

OTTEM - PROSJEKT, ko-ottem@,hotmail.com

Susanne Morales Reee og Karl Fredrik Ottem, Karl.ottem@cermaq.com

Huset er registrert i matrikkel som anneks med bygningsnr: 189113420.
Garasjen er registrert i matrikkelen med bygningsnr:11239323. Areal er
163,8m2 på boligen, garasjen er registrert med 53m2.

Plan- og bygningsloven 2008 $ 20-1 e.

Forurensingsloven Kap. 5 om avfall
Gebynegulativ for Steigen kommune

Sak 10 $5-2 og SAK10 $3m

Andre forhold: I forskriften om åpen brenning $ 6 med utfullende beskrivelse heter det:

Brenning kqn tillqtes dersom det gis dispensasjonfraforskriften om åpen brenning. Eksempelvis kan dette
være aktuelt iforbindelse med søknad om brenning av et kondemnabelt hus som et ledd i brannvesenets
øvingsopplegg. Da vil kommunen, etter en miljøfaglig vurdering qv søknqden, kunne gi dispensasjonfrø

forskriftenfor dette, dersom det anses som miljømessigforsvarlig. Andre behøndlingsløsninger bør alltid
vurderes. En eventuell dispensasjonvil imidlertid bare kunne aksepteres dersom bygningen er miljøsanert.

Det vil si at alle bygningsdeler, inventar mv. som inneholder komponenter som kanvære til skade eller
ulempefor miljøet, erfiernetfør brenningforetas. Eksempler på slike komponenter er lysstffiør, PCB-
holdige kondensatorer og isolerglassruter, elektriske- og elektroniske komponenter, trykkimpregnerte
materíaler, PVC og blyholdige kabler.

Tiltaket er søknadspliktig etter plan og bygningsloven av 2008 $ 20-1. Det forutsettes at
riving/brenning må skje i tråd med forurensingsforskriftens bestemmelser og at restavfall blir
levert til godkjent mottak. På det grunnlag tilrås det at det gis tillatelse til riving/brenning.

Naboer:
Samtlige naboer er varslet i mars måned. Det finnes ingen innsigelser til tiltaket. Det bes

likevel om at de nærmeste naboene underrettes om tidspunktet for brenningen.

Gebyr:

Søknader etter pbl $ 20 er gebyrpliktig. Saksgebyr beregnes som følger og belastes
tiltakshaver:
Saksbehandlineseebyr $ 20 Riving >70m' kr 5.750,-

Sum kr. 5.750,-



Med vennlig hilsen
Steigen kommune

Kari Lynum
Ing.

Tordis Sofie Langseth
Leder for plan-, utvikling og drift

Vedlegg: faktura
Skjema: Sluttrapport med avfallsplan for rehabilitering og riving

Erklæring av ansvarsrett

Kopi: Matrikkelfører, her
Tiltakshaver (med faktura)



STEIGEN

Rambøll Norgev AS

Postboks 1363

8001 Bodø

Vår ref.
t71899-2tKr-

Arkivkode
G/BNR 471102

Deres ref.

KOMMUNE

Dato
2s.09.20t7

MELDING OM DELEGERT VEDTAK
FYLLING STORSKJÆRET VEST

Saken er behandlet som saksnr PLA BYG l87ll7.
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 næringsområdeo gis det tillatelse til
ny fylling på området Storskjæret vest når følgende vilkår er oppfylt:

Tiltaket tillates satt i gang etter dette vedtaket og etter at byggesaksgebyret med
kr.7 470 er innbetalt i hht. nota.

o Tiltaket skal oppføres i henhold til vedlagte planer.
o Det skal søkes om ferdigattest når tiltaket er ferdigstilt.
o Det skal foreligge situasjonsplan adkomst og interne adkomstveier,

parkering- og biloppstillingsplasser, laste- og lossearealer, utelagringsarealer
med tilhørende skjermingstiltak, grøntareal, eventuell inngierding og
forstøtningsmurer og terrengarbeid med gamle og nye høyder, før
ferdigattest kan gis.

o Alle bestemmelser i Områdereguleringsplan for Bogøy næringsområde skal
følges.

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.

Postadresse:

Rådhuset
828I LEINESFJORD

Besøksadresse:

Leines{ord
LEINESFJORD

Telefon: 75 77 88 55

Telefaks



Søknaden:
Saken gjelder:

Søker:

Tiltakshaver:

Eiendom:

Planstatus:

Tegninger:

Lowerk

Ny fflling på Storskjæret Vest

Rambøll Norge AS, geir.grimstad@ramboll.no

Steigen Kommune, 8283 Leinesfiord

Gnr 47 bnr 102-3

Kombinert bebyggelse og anleggsformål - Forretning/Lager/Industri

Mottatt 1.09.I7 : Situasjonsplan, Oversiktskafi, Oversikt grunnboring,
Flyfoto, Plan frlling, Snitt steinsjete, Oversiktskart sjø
Pbl. 2008 $ 20-1 (med flere) og tilhørende forskrifter
TEK 17

Områdereguleringsplan for Bogøy Næringsområde
Veileder til saksbehandlingsforskriften
Gebynegulativ for Steigen kommune, 2016

Nabovarsel:
Aktuelle naboer er varslet med rekommandert per post 29.08.17. Det foreligger ingen
merknader fra naboer.

Adkomst og parkering:
Må være klart senest når det søkes om ferdigattest.

Vann og avløp:
Det vil ikke legges noe vann og avløp i denne omgang. Dette blir først aktuelt når det
planlegges oppføring av bygninger på fullingen.

Uttalelse annen myndighet
Det må foreligge varsling og gravetillatelse til Statens vegvesen før arbeidene kan påbegynne.
Det må søkes om avkjørselstillatelse fra veivesenet. Godkjenning må foreligge senest ved
ferdigattest.

Ansvar:
Følgende foretak erklærer ansvarsrett for følgende ansvarsområder:

Funksjon (SØK, PRO,
UTF, Kontroll)

Ansvarsområde Foretak, orgnr.

SØK Søkefunksjon Rambøll Norge AS, orgnr. 915 251293
PRO Geoteknikk Rambøll Norge AS, orgnr. 915 251293
KUT Geoteknikk Rambøll Norge AS, orgnr. 915 251293

UTF Grunnarbeid Rambøll Norge AS, orgnr. 915 251293
Uavhengig kontroll Geoteknikk Norconsult AS, orgnr. 962392687



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.

Areal:
Arealet som blir berørt er på ca 14500m2. Det skal bygges en steinsjete på ca. 9000m3
Denne skal fflles med masser på ca 25 000m3.

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

Saksbehandlinesgebyr $ 20-l Anleggseiendom Kr 7 470

Sum Kr 7 470

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:

Kopi

Tordis Sofie Langseth
Rådmann

Faktura
Godkjente tegninger

Matrikkelfører, her
Tiltakshaver



STEIGEN

Rolf Lossius
Bøsjyveien 3

8289 Engeløya

Vår ref.
17t823-3tcL

Arkivkode
G/BNR 86/9

Deres ref.

KOMMUl\E

Dato

29.08.20t7

MELDING OM DELEGERT VEDTAK

Saken er behandlet som saksnr PLA DEL l47ll7.

De underrettes herved om at det er fattetfølgende vedtak:

Det gis tillatelse til fradeling av hyttetomt FFl som beskrevet i reguleringsplanen for
Aksla hyttefelt, Gnr 86 bnr 9 i Steigen kommune. Fradelingen må skje i henhold til
vedtatt reguleringsplan med bestemmelser.

Jfr. Plan-og bygningslovens $$ 26-1, 27-I,27-2og27-4, og reguleringsplan for Aksla
hyttefelt-vedtatt 1 1.12.2012.

Saksutredning:

Saken gjelder: Fradeling av h¡tetomt-FFl i Aksla hyttefelt- pâ2,4 daa.

Formål: Fritidsformål

Søker: Rolf Lossius, Bøsjyveien 3, 8289 Engeløya.

Eiendom: Gnr 86 bnr 9

Erververe: Torbjørn Aass, Pleierveien 188, 8076 Bodø

Planstatus: Privat reguleringspan-Aksla hyttefelt. Vedtatt 11.12.2012

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

Gebynegulativ for Steigen kommune

Hyttefeltet
Grunneier fikk utarbeidet privat reguleringsforslag for Aksla hyttefelt på Gnr 86 Bnr 9 på
Engeløya. Planen ble endelig vedtatt i kommunestyret 11.12.2012. Det vises ellers til planen
med planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser.

Postadresse:

Rådhuset
828I LEINESFJORD

Besøksadresse:
Leines{ord
LEINESFJORD

Telefon: 97 50 5684
Telefaks: 7577 8831



Hyttetomta
Den omsøkte tomta er definert som FFl i reguleringsplanen, og er ca 2400 m2.

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

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 âr, jf. lov om eigedomsregistrering, eller endring
av eksisterende eiendomsgrenser, mà ikke gjøres pä en slik mäte at det oppstàr forhold som strider
mot denne lov, forskrift eller plan. Opprettelse eller endring som nevnt iførste punktum, mâ heller ikke
gjøres slik at det dannes tomter som er uegnet til bebyggelse pët grunn av sin størrelse, form eller
plassering etter reglene i denne lov.

Tilføyd ved lov I mai2009 nr. 27.

S 27-f . 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 à knytte seg f/ felles ledningsneft, skal være sikret ved tinglyst dokument
eller på 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 skjønn være forbundet med uforholdsmessþ 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 offentlig
vannledning nàr særlige hensyn tilsier det.

Reglene i andre og tredje ledd gjelder ogsà 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 boñleding av avløpsvann være sikret i samsvar med forurensningsloven. Rettighet til à føre
avløpsledning over annens grunn, alternativt til à knytte seg til felles ledningsnett, skal være sikret ved
tinglyst dokument eller på annen måte som kommunen godtar som tilfredsstillende.

Når offentlig avløpsledning gêtr over eiendommen eller i veg som støter til den, eller over
nærliggende areal, skal bygning som ligger pä eiendommen, knyttes til avløpsledningen. Vil dette efter
kommunenes skjønn være forbundet med uforholdsmessþ 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 nàr 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 overuann 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 àpen for alminnelig ferdsel eller ved
tinglyst dokument eller pà annen màte være sikret vegforbindelse som kommunen godtar som
tilfredsstillende. Avkjørselfra offentlig veg mâ være godkjent av vedkommende vegmyndighet, jf.
veglova SS 40 til43.

Dersom vegforbindelse etter kommunens skjønn ikke kan skaffies uten uforholdsmessþ 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 reguleringsplan med bestemmelser følges.

Konklusjon:
Fradeling som omsøkt kan tillates med bakgrunn i plan-og bygningsloven

Med vennlig hilsen
Steigen kommune

Gjermund Laxaa
Skogbrukssjef

Tordis Sofie Langseth
Rådmann



STEIGEN

Sigmund og Elin Skogvold
Vågsveien I

8289 Engeløya

Vår ref.
t7l8s8-3lGL

Arkivkode
G/BNR 7515

Deres ref.

KOMMUNE

Dato
22.09.2017

MELDING OM DELEGERT VEDTAK

Saken er behandlet som saksnr PLA DEL l85ll7.

De underrettes herved om at det er fattetfølgende vedtak:

Det gis tillatelse til fradeling av nausttomt fra gnr 75 bnr 5 i Steigen. Grensene
utformes sammen med partene med utgangspunkt i det som er beskrevet i
utskiftingsforretningen fra I 886.

Jfr. Plan-og bygningslovens S$ 26-1 og27-4.

Saksutredning:

Saken gfelder: Søknad om tillatelse fradeling av nausttomt

Formål: Naust

Søkere: Sigmund og Elin Skogvold

Eiendom: Gnr 75 Bnr 5

Tomtestørrelse:Ca 800 m2

Planstatus: N5_5 (Naust)

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

Gebynegulativ for Steigen kommune

Eiendommen

Eiendommen gff 75 bnr 5 ligger pàEngeløya. Det er flere grunneiendommer knyttet til
denne. Totalarealet er på ca 1450 daa. Ca 400 daa er klassifisert som dyrka jord og beite. Ca
200 daa er registrert som produktiv skog. Det er ikke drift på eiendommen i dag, men jorda
leies ut.

Postadresse:

Rådhuset
8281 LEINESFJORD

Besøksadresse:

Leinesfiord
LEINESFJORD

Telefon:
Telefaks

9',1 50 56 84
75 77 88 3t



Nausttomta
Den omsøkte tomta ligger i et naustområde- N5_5 på Våg. Søker har avgrenset tomta i
søknaden med et areal på ca 800 m2. Det er kommet tilbakemelding fra eiere av nabotomtene
at denne arronderingen ikke er i tråd med beskrevne grenser i utskiftingsberretningen.

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

Plan og bygningsloven av 2008

S 26-1. Oppreltelse og endring av eiendom

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

festegrunn for bortfeste som kon gjelde i mer enn 70 år, jf. lov om eigedomsregistrering, eller endring av
eksisterende eiendomsgrenser, må ikke gjøres på en slik möte at det oppstår forhold som strider mot denne
lov, forskrift eller plon. Opprettelse eller endring som nevnt i første punktum, må heller ikke gjøres slik at det
donnes tomter som er uegnet til bebyggelse pâ grunn av sin størrelse, form eller plossering etter reglene i
denne lov.

Tilfqyd ved lov 8 moi 2009 nr. 27,

S 27-4. Atkomst

Fgr opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse eller oppføring ov bygning blir godkjent, skol
byggetomta enten være sikret lovlig atkomst til veg som er äpen for alminnelig ferdsel eller ved tinglyst
dokument eller på onnen måte være sikret vegforbindelse som kommunen godtar som tilfredsstillende.
Avkjørselfra offentlig veg mâ være godkjent av vedkommende vegmyndighet, jf. veglovo 95 40 til 43.

Dersom vegforbindelse etter kommunens skjønn ikke kan skaffes uten uforholdsmessig vanske eller utgift,
kan kommunen godto en onnen ordning.

Tilføyd ved lov 8 mai 2009 nr. 27.

Vurderinger
Området er i kommuneplanens arealdel avsatt som område for naust -N5_5, og er ikke i
konflikt med denne. Frafør står det fire naust i området. Tomtegrensa må utformes sammen
med partene med utgangspunkt i utskiftingsforretningen. Dette gjøres i samråd med
oppmålingsingeniøren.

Med vennlig hilsen
Steigen kommune

Gjermund Laxaa"
Saksbehandler

Tordis Sofie Langseth
Rådmann



STEIGEN

Fylkesmannen i Nordland
Statens Hus
Moloveien l0

8002 BODØ

Vår ref.

t71444-t9lLD
Arkivkode
G/BNR 3Il7

Deres ref.

KOMMUNE

Dato
26.09.2017

MELDING OM DELEGERT VEDTAK
KLAGE

Saken er behandlet som saksnr PLA KLA l89ll7 med følgende vedtak

Vedtak i PLA KLA l38ll7 blir opprettholdt. Klagen oversendes Fylkesmannen i
Nordland for endelig avgiørelse.

Saksutredning

Vi viser til klage fra Trond Lohne mottatt 5. september. Klagen gjelder vedtak i PLA KLA
138, der hans klage på bruksendringstillatelse på Naustholmen gnr 31, bnr 7, ble awist på
grunn av manglende rettslig klageinteresse. Klagen innholder ingen nye moment.
Kommunen opprettholder sitt vedtak om awising av klagen og oversender klagen til
fflkesmannen for endelig avgjørelse.

Med vennlig hilsen
Steigen kommune

Lisbeth Dahle
Byggesaksbehandler

Vedlegg: Sakens dokumenter

Kopi: Trond Lohne, Idrettsveien 35,5052 BERGEN

Tordis Sofie Langseth
Rådmann

Postadresse:

Rådhuset

828I LEINESFJORD

Besøksadresse:

Leinesfiord
LEINESFJORD

Telefon:
Telefaks:



STEIGEN

Asle Bogen
Neptunveien2l A

9303 Silsand

Vår ref.
t7/758-3lGL

Arkivkode
G/BNR 4711

Deres ref.

KOMMUNE

Dato
29.08.20t7

MELDING OM DELEGERT VEDTAK

Saken er behandlet som saksnr PLA DEL 146117

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:

Det gis tillatelse til fradeling ca 600 m2 tilleggstomt til boligformål fra gnr 47 bnr I i
Steigen kommune som omsøkt.

Jfr. Plan-og bygningslovens $$ 26-1, 27-1,27-2og27-4.

Saksutredning:

Saken gjelder: Fradeling av tilleggstomt.

Formål: Boligformål

Søker: Asle Bogen, Neptunveien2l A, 9303 Silsand

Eiendom: Gnr 47 Bnr 1

Kjøper: Cirkle Invest AS, Prinsens gt 54, 8003 Bodø. Eier av gnr 47 bnr 14

Tomtestørrelse:Ca 600 m2

Planstatus: B4_5 . Boligformål i kommuneplanens arealdel

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

Gebynegulativ for Steigen kommune

Tomta
Den omsøkte parsellen er på ca 600 m2 og ligger mellom boligtomta(47114) og fulkesveien i
nord. Arealet skal inngå som tilleggsareal til gnr 47114, og er i kommuneplanens arealdel
avsatt til boligformål (84_5).

Postadresse:

Rådhuset
8281 LEINESF]ORD

Besøksadresse:
Leines{ord
LEINESFJORD

Telefon: 97 50 56 84
Telefaks: 7577 8831



Lovgrunnlaget for behandling av saken finnes i Plan-og bygningsloven

Plan og bygningsloven av 2008

S 26-f . Oppreltelse 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 är, jf. lov om eigedomsregistrering, eller endring
av eksisterende eiendomsgrense,; mà ikke gjøres pà en slik màte at det oppstàr forhold som strider
mot denne lov, forskrift eller plan. Oppreftelse eller endring som nevnt iførste punktum, mà heller ikke
gjøres slik at det dannes tomter som er uegnet til bebyggelse pà grunn av sin størrelse, form eller
plassering etter reglene idenne lov.

Tilføyd ved lov I mai2009 nr. 27.

S 27-f . 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 å føre vannledning over
annens grunn, alternativt til à 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, skalbygning som ligger pà eiendommen knyttes tilvannledningen. Vildette efter
kommunens skjønn være forbundet med uforholdsmessþ 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 offentlig
vannledning nâr særlige hensyn tilsier deL

Reglene i andre og tredje ledd gjelder ogsà 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 à knytte seg tilfelles ledningsneft, skal være sikret ved
tinglyst dokument eller pà annen måte som kommunen godtar som tilfredsstillende.

Nàr offentlig avløpsledning går over eiendommen eller i veg som støter til den, eller over
nærliggende areal, skal bygning som ligger pà eiendommen, knyttes til avløpsledningen. Vil defte efter
kommunenes skjønn være forbundet med uforholdsmessþ 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 nàr 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 overuann 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 àpen for alminnelig ferdsel eller ved
tinglyst dokument eller pâ annen màte være sikret vegforbindelse som kommunen godtar som



tilfredsstillende. Avkjørselfra offentlig veg mà være godkjent av vedkommende vegmyndighet, jf.
veglova SS 40 til 43.

Dersom vegforbindelse etter kommunens skjønn ikke kan skaffes uten uforholdsmessþ vanske
eller utgift, kan kommunen godta en annen ordning.

Tilføyd ved lov I mai2009 nr. 27

Vurdering av delingssamtykke etter plan-og bygningsloven
Den planlagte fradelingen medfører ikke konflikter i forhold til plan-og bygningslovens
bestemmelser. Området er definert som boligområde i kommuneplanens arealdel. Etter
fradelingen vil totalarealet på 47114 bli ca 1700m2. Det er under grensen(tomtestørrelse i
boligområder) på 2 daa som er satt i kommuneplanen. Arealet er avgrenset av fflkesveien på
begge sider mot nord, og en gjør oppmersom på at dersom tomten skal bebygges, må det
søkes om dispensasjon fra byggegrense mot offentlig vei.
Konklusjon:
Fradeling som omsøkt kan tillates som omsøkt.

Med vennlig hilsen
Steigen kommune

Gjermund Laxaa
Skogbrukssjef

Tordis Sofie Langseth
Rådmann



STEIGEN

Hugo Nicolaisen
Storosen
8286 Nordfold

Vår ref.
t71793-2lLD

Søknaden:
Saken gjelder:

Søker:

Tiltakshaver:

Eiendom:

Planstatus:

Tegninger:

Arkivkode
G/BNR r04lt7

Deres ref.

KOMMUNE

Dato
31.08.2017

MELDING OM DELEGERT VEDTAK
TILLATELSE TIL BYGGING AV VERANDA GNR/BNRIO4IIT

Saken er behandlet som saksnr PLA l50ll7

De underrettes herved om at det er faftetfølgende vedtak:

Med bakgrunn i plan- og bygningslovens $20-2 med tilhørende forskrifter og
bestemmelser i kommuneplanens arealdel gis det byggetillatelse for tilbygg av veranda
på gnr l04,bnr 17.

Det gis byggetillatelse på følgende vilkår:

o Tiltaket skal oppføres i henhold til bestemmelser i TEK 17.

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

o Tiltakets arkitektur og estetikk skal harmonere med eksisterende bebyggelse.

Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtaket.

Tillatelsen har gyldighet i 3 år fra vedtaksdato. Dersom tillatelsen ikke er påbegynt eller søkt
fomyet 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.

Søknad om oppføring av tilbygg av veranda

Hugo Nicolaisen, Storosen, 8286 Nordfold

Hugo Nicolaisen, Storosen, 8286 Nordfold

Gnr 104 bnr 17

LNFR-område for spredt bolig, fritids- og næringsbebyggelse

Mottatt 14.08.2017: situasjonsplan 1 :1200,1 stk. fasadetegning, målsatt
plantegning.

Postadresse:

Rådhuset
828I LEINESFJORD

Besøksadresse:

Leinesfiord
LEINESFJORD

Telefon:
Telefaks:



Lowerk: Pbl. 2008 $ 20-1 (med flere) og tilhørende forskrifter
TEK 17

Kommuneplanens arealdel, vedtatt 22.06.201 6
Veileder til saksbehandlingsforskriften
Gebynegulativ for Steigen kommune vedtatt 22.06.2016

Nabovarsel:
Aktuell nabo er varslet 13.08.2017, det foreligger ikke merknader til tiltaket.

Plassering:
Verandaen kan bli høy og dominerende i forhold til huset, og en kunne wrdert å la deler av
den ligge på terrengnivå eller redusert størrelsen noe. Ut fra at huset ikke ligger i et tettbygd
strøk, finner vi likevel å kunne godkjenne omsøkte løsning. Tiltaket kan dermed plasseres i
tråd med godkjent plantegning.

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

Det gjøres oppmerksom på at dersom det er foretatt justeringer i forhold til tillatelsen som
ikke krever endringssøknad, skal tiltakshaver senest ved søknad om ferdigattest sende

oppdatert situasjonsplan, tegninger og dokumentasjon om tiltakets plassering slik den er
utført.

Bruksareal:
Nytt BYA er 48.75m2. jf. "Veiledning til grad av utnytting" utgitt av Kommunal- og
moderniseringsdepartementet 20.01 .201 4.

Gebyr:
Søknader etter pbl ç 20-2 er gebyrpliktig. Gebyr er beregnet etter gjeldende
betalingsregulativ. Saksgebyr beregnes som følger og belastes tiltakshaver:

Saksbehandlingsgebyr ç 20-2 Mindre tiltak på bebygd eiendom kr 2.300,-
Sum kr 2.300,-

Klageadgang:
Vedtaket kan pfülages 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: Godkjente tegninger
Skjema <Søknad om ferdigattest>

Kopi: Matrikkelfører, her

Tordis Sofie Langseth
Rådmann



STEIGEN

Nord-Salten Kraft AS
v/ Daniel Sandselth

8276 Ulvsvåg

Vår ref.
r71782-2LD

Søker:

Tiltakshaver:

Eiendom:

Planstatus:

Tegninger:

Arkivkode
G/BNR 102/3

Deres ref.

KOMMUNE

Dato

31.08.2017

MELDING OM DELEGERT VEDTAK
ANTENNEANLEGG FOR BREDBÅND, VALLE GNR/BNR 102/3

Saken er behandlet som saksnr PLA 151/17 med følgende vedtak:

Med bakgrunn i plan- og bygningslovens $20-1 med tilhørende forskrifter og
kommuneplanens arealdel gis det byggetillatelse for antenneanlegg for bredbånd på
gnr.102, bnr 3. Tiltaket plasseres i Tiltaksklasse L

Det gis byggetillatelse på følgende vilkår:
o Tiltaket skal plasseres og oppføres i henhold til godkjente tegninger
o Erklæring om ansvarsrett må sendes inn senest ved søknad om ferdigattest.
o Det må foreligge avtale/samtykke fra grunneier
o Tiltaket tillates satt i gang etter dette vedtaket og etter at byggesaksgebyret

på kr 7180 er innbetalt, jf vedlagt faktura.
o Det skal søkes om ferdigattest når tiltaket er ferdigstilt.

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.

Søknaden:
Saken gjelder: Søknad om oppføring av antenneanlegg for bredbånd; en gittermast i stå120

meter høy og med bardunering

Nord-Salten Kraft AS

Nord-Salten Kraft AS

Gnr 102, bnr 3

LNF med åpning for spredt bolig, fritids- og næringsbebyggelse

Mottatt 7 .08.17: situasjonsplan med plassering, I stk. målsatt plan- og
snittegning av mast på 15 m

Postadresse:

Rådhuset
8281 LEINESFJORD

Besøksadresse:

Leinesfiord
LEINESFJORD

Telefon:
Telefaks:



Lowerk: Pbl. 2008 $ 20-1 (med flere) og tilhørende forskrifter

Kommuneplanens arealdel, vedtatt 22.06.201 6

Veileder til saksbehandlingsforskriften
Gebyrregulativ for Steigen kommune vedtatt 22.06.2016

Planstatus:
Vi vurderer at antenneanlegget kommer inn under næringsbebyggelse og er i samsvar med
kommuneplanen

Eiendomsforhold:
Det er ikke redgjort for avtale med grunneier

Nabovarsel:
Aktuelle naboer er varslet 4.08.2017, det foreligger ikke merknader til tiltaket.

Plassering:
Tiltaket skal plasseres i tråd med godkjent situasjonsplan.

Gebyr:
Søknader etter pbl 5 20-2 er gebyrpliktig. Gebyr er beregnet etter gjeldende

betalingsregulativ. Saksgebyr beregnes som følger og belastes tiltakshaver:

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: Godkjent situasjonsplan
Faktura

Tordis Sofie Langseth
Rådmann

Saksbehandlingsgebyr $ 20-2 Telekommunikasj onsbygning < 25m2
BYA

kr 7180,-

Sum kr 7190,-



STEIGEI{

Rambøll Norge AS
PB 427 Skøyen

0213 Oslo

Vår ref.
t7l66t-2lLD

Søknaden:
Saken gjelder:

Søker:

Tiltakshaver:

Eiendom:

Planstatus:

Arkivkode
G/BNR 4116

Deres ref.

KOMMUI\B

Dato
0t.09.20t7

MELDING OM DELEGERT VEDTAK
TILLATELSE TIL FORLENGING AV MAST

Vi beklager at saken grunnet vakanse i byggesaksbehandlerstillingen er blitt liggende
ubehandlet i lang tid.

Saken er behandlet som saksnr PLA l52ll7 med følgende vedtak:

Med bakgrunn i plan- og bygningslovens S 20-1 med tilhørende forskrifter gis det
byggetillatelse for forlengelse av eksisterende mast på gnr 46 bnr 6. Tiltaket plasseres i
tiltaksklasse 1.

Det gis byggetittatelse på følgende vilkår:

Tiltaket kan settes i gang etter dette vedtaket og etter at byggesaksgebyret på kr
7180 er innbetalt, jf vedlagt faktura
Det skal søkes om ferdigattest når tiltaket er ferdigstilt.

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

a

Søknad om forlenging av eksisterende mast på 30,5 meter med 5 meter.

Rambøll Norge AS

Norkring AS

Gnr 41, bnr 6

LNF med åpning for spredt bolig, fritids- og næringsbebyggelse

Postadresse:

Rådhuset
828I LEINESFJORD

Besøksadresse:
Leineslord
LEINESFJORD

Telefon:
Telefaks:



Tegninger:
Lowerk:

Lisbeth. Dahle
Byggesaksbehandler

Mottatt I 6.06.17 : situasj onsplan, målsatt snittegning.
Pbl. 2008 $ 20-1 (med flere) og tilhørende forskrifter

Kommuneplanens arealdel, vedtatt 22.06.201 6
Veileder til saksbehandlingsforskriften
Gebyrregulativ for Steigen kommune vedtatt 22.06.2016

Grunneier:
Det forligger avtale og grunneier er varslet i eget brev

Nabovarsel:
Det blir gitt fritak, da det gjelder en mindre forlengelse av et eksisterende anlegg.

Gebyr:
Søknader etter pbl S 20-2 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

Tordis Sofie Langseth
Rådmann

Saksbehandlingsgebyr ç 20-2 Telekommunikasj onsbygning < 25m2
BYA

kr 7180,-

Sum kr. 7180,-

Vedlegg: faktura



STEIGEN

Brattfiord velforening
v/ Svein Tore Johansen

8286 Nordfold

Vår ref.
t21459-t8lLD

Søknaden:
Saken gjelder:

Tiltakshaver:

Eiendom:

Planstatus:

Tegninger:

Lowerk:

Arkivkode
GIBNR T22I3O

Deres ref.

KOMMUNE

Dato
07.09.2017

MELDING OM DELEGERT VEDTAK
TILLATELSE TIL BYGGING AV GARASJEANLEGG

Saken er behandlet som saksnr PLA 153/17 med følgende vedtak:

I medhold av plan- og bygningslovens (pbl) $ 20-1,20-4 og tilhørende forskrifter og
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og byggeforbudet i strandsonen, jf pbt $1-8
gis det tillatelse til bygging av garasjeanlegg for ATV'er på gnr l22bnr 30 i Brattfjord.

Det gis byggetillatelse på følgende vilkår:
o Tiltaket skal plasseres og oppføres i henhold til godkjente tegninger
o Det må foreligge avtale/samtykke fra alle grunneiere

o Tiltaket tillates satt i gang etter dette vedtaket og etter at byggesaksgebyret
på kr 8608 er innbetalt, jf vedlagt faktura.

o Det skal søkes om ferdigattest når tiltaket er ferdigstilt.

Tillatelsen har gyldighet i 3 år fra vedtaksdato. Dersom tillatelsen ikke er påbegynt eller søkt
fornyet innen 3års füsten, 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.

Søknad om oppføring garasjeanlegg for ATV
Brattfiord velforening

Gtu 122, bnr 30

LNFR med åpning for spredt fritidsbebyggelse

Mottatt 30.06.17: situasjonsplan med plassering, målsatt plan- og
fasadetegning
Pbl. 2008 $ 20-l (med flere) og tilhørende forskrifter
Kommuneplanens arealdel, vedtatt 22.06.201 6

Postadresse:

Rådhuset
828I LEINESFJORD

Besøksadresse:
Leinesfiord
LEINESFJORD

Telefon:
Telefaks:



Veileder til saksbehandlingsforskriften
Gebynegulativ for Steigen kommune vedtatt 22.06.2016

Dispensasjon
Plan og ressursutvalget i Steigen gav imøfe 5.09.17 sak48ll7 Brattf ord velforening
dispensasjon fra byggeforbudet i strandsonen, plan- og bygningsloven $ 1 -8 og fra
byggegrense fastsatt i kommuneplanens arealdel for oppføring av garasjeanlegg i tråd med
søknad.

Eiendomsforhold:
Brattfiord velforening er oppgitt som en av 5 eiere

Nabovarsel:
En nabo er varslet 23.06..2017, det foreligger ikke merknader til tiltaket.

Plassering:
Tiltaket skal plasseres i tråd med godkjent situasjonsplan.

Bruksareal
Plantegning viser et bebygd areal på 70 m2. Dette er maks størelse som kan oppføres uten
ansvarsrett og må ikke overskrides. Bruksareal utrekna til ca 68 m2

Gebyr:
Søknader etter pbl S 20-2 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

Vedlegg: Faktura
S øknadsskj ema for ferdi gattest

Saksbehandlingsgebyr $ 20-1 Fellesgarasier kr 2870-
Arealgebyr 68*21kr Kr 1428,-

Dispensasion fra kommuneplanen Kr 4310¡
Sum Kr 8608,-

Tordis Sofie Langseth



STEIGEI\

Byggsøk Norge AS
Notveien 3b

8013 Bodø

Vår ref.
t7l8l7-2lLD

Søker:

Arkivkode
G/BNR 4OIIO

Deres ref.

KOMMUNE

Dato
04.09.20t7

MELDING OM DELEGERT VEDTAK

Saken er behandlet som saksnr PLA l54lI7 med følgende vedtak

Med bakgrunn i plan- og bygningslovens S20-f med tilhørende forskrifter og
bestemmelser i Kommuneplanens arealdel, gis det rivingstillatelse for kårbolig på gnr
40n bnr 10. Det gis samtidig tillatelse til bruksendring for eiendommen fra bolig til
fritidsformål og byggetillatelse for ny fritidsbolig. Tiltaket plasseres i tiltaksklasse 1.

Det gis rivings- og byggetillatelse på følgende vilkår:

o Kårboligen må miljøsaneres før brenning
o Alt restavfall etter at tiltaket er giennomført mâ leveres til godkjent

avfallmottak.
o Sluttrapport med avfallplan må sendes kommunen senest ved søknad om

ferdigattest.
o Det skal søkes om ferdigattest når tiltaket er ferdigstilt
o Tiltakene tillates satt i gang etter dette vedtaket og etter at byggesaksgebyret

med kr. 11.704,- er innbetalt i hht. faktura

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 gi ennomføres.

Søknaden:
Saken gjelder: Søknad om riving av kårhus, bruksendring fra bolig til fritidsbolig og

oppføring av ny hytte.

Byggsøk Norge AS v/ Frank Are Pedersersen, Notveien 3b, 8013 Bodø

Postadresse:

Rådhuset
828I LEINESFJORD

Besøksadresse:

Leines{ord
LEINESFJORD

Telefon
Telefaks:



Tiltakshaver:

Eiendom:

Planstatus:

Tegninger:

Lowerk:

Arild Rasmussen, S vartlifotv eien 26, I 07 3 Bodø

Gnr 40 bnr 10

LNFR-område for spredt bolig-, fritids- og næringsbebyggelse (Kvalnes,
LSBNF4_I l)
Mottatt 17.08.17:1:100: fasadetegning og målsatt snitt, 1:500
situasj onsplan med målsatte avstander, 1 : 5 0 plantegning.
Pbl. 2008 $ 20-1 (med flere) og tilhørende forskrifter
TEK 17

Kommuneplanens arealdel, 20 I 6

Veileder til saksbehandlingsforskriften
Gebynegulativ for Steigen kommune

Forurensningsforskrift en

Nabovarsel:
Aktuelle naboer er varslet 10.07.17, det foreligger ingen merknader

Bruksendring
Eiendommen ligger i i et spredtbygdområde med blanding av bolig og fritidsbebyggelse, og
huset som skal rives er i matrikkelen regsitret som våningshus som benyttes til fritidshus.
Bruksendringen er i samsvar med plan og faktisk bruk og blir godkjent.

Adkomst og parkering:
Situasjonsplan illustrerer ankomst. Parkering må løses på tomta.

Vann og avløp:
Tiltaket skal tilknyttes offentlig vannverk, og offentlig avløpsanlegg.

Plassering:
Tiltaket skal plasseres i henhold til godkjent situasjonsplan. Byggets maksimale mønehøyde
er 5,08m, gesimshøyde3,57m fra gjennomsnittlig planert terreng, jf godkjent snitt- og
fasadetegning.

Ansvar:
Søker innvilges personlig ansvarsrett som selvbygger av egen fritidsbolig.
Følgende foretak har erklært ansvarsrett:

Funksjon (SØK, PRO,
UTF, Kontroll)

Ansvarsområde Foretak, orgnr.

PRO Fundamentlaster og
fundamentplassering

Rusånes Fabrikker AS, org: 928759393

UTF Arbeid byggesett på fabrik:lr Rusånes Fabrikker AS, org: 928759393

PRO Grunnfundamentering og
terrengarbeid

Rist maskin AS, org:996824896

UTF Grunnfundamentering og
terrengarbeid

Rist maskin AS, org 996824896

PRO Utvendig vann og avløp Rist maskin AS, org:996824896

UTF Utvendig vann og avløp Rist maskin AS, org:996824896



PRO Innvendig sanitæranlegg Nordsalten VVS org: 953346176

UTF Innvendi g sanitæranlegg Nordsalten VVS org: 953346176

UTF Mur og betongarbeid Arild Rasmussen, selvbygger

UTF Oppføring av hytte utvendig Snekkermester Viggo Remman as Org:
887568472

UTF Innredning av h¡te Arild Rasmussen, selvbygger

PRO Membran med tetting til sluk,
overflater avretting av gulv
Íìm.

Arild Rasmussen, Selvbygger

UTF Membran med tetting til sluk,
overflater avretting av gulv
mm.

Arild Rasmussen Selvbygger

Tekniske krav:
Byggetiltaket skal gjennomføres i hht. bestemmelsene i TEK 17.

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:
BRA er oppgitt å være 79,7m2 og BYA er oppgitt til å være 95,7r# jf.'Veiledning til grad av
utnytting" utgitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 20.01 .201 4.

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

Saksbehandlineseebyr $ 20-l Hytte kr 6.000,-
Arealtillegg 79,7m' á,kr.21,- pr.m' kr 1.674,-

Personlig godkejnning som
selvbygger

Kr 1.160

Rivine <70 m2 kr 2.870,-
Sum kr 11704,-



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
Godkjente tegninger

Kopi Arild Rasmussen
Matrikkelfører, her

Tordis Sofie Langseth
Leder for plan-, utvikling og drift



STEIGEN

Nord - Salten Kraft AS
v / Daniel Sandsleth

8276 ULVSV,A.G

Vår ref.
t7l68l-6lLD

Søker:

Tiltakshaver:

Eiendom:

Planstatus:

Arkivkode
G/BNR 7612

Deres ref.

KOMMUNB

Dato
06.09.2017

MELDING OM DELEGERT VEDTAK
BYGGETILLATELSE ANTENNEANLEGG FOR BREDBÅND GBR 76 BNR 2

Saken er behandlet som saksnr PLA 155/17 med følgende vedtak:

Med bakgrunn i plan- og bygningslovens $20-1 med tilhørende forskrifter og
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel gis det byggetillatelse for antenneanlegg for
bredbånd pà gnr.76, bnr 32 Tiltaket plasseres i Tittaksklasse I

Det gis byggetillatelse på følgende vilkår:

o Tiltaket skal plasseres og oppføres i henhold til godkjent situasjonsplan
o Det må foreligge avtale/samtykke fra grunneier
o Det skal søkes om ferdigattest når tiltaket er ferdigstilt.
o Erklæring om ansvarsrett må sendes inn senest ved søknad om ferdigattest.
o Tiltaket tillates satt i gang etter dette vedtaket og etter at byggesaksgebyret

på kr 11490 er innbetalt, jf vedlagt faktura.

Tillatelsen har gyldighet i 3 ån 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.

Søknaden:
Saken gjelder: Søknad om oppføring av antenneanlegg for bredbånd; en gittermast i stål 5

meter høy ogmed bardunering

Nord-Salten Kraft AS

Nord-Salten Kraft AS

Gnr 76,bnr 2

LNFR

Postadresse:
Rådhuset
828I LEINESFJORD

Besøksadresse:
Leines{ord
LEINESFJORD

Telefon:
Telefaks:



Tegninger: Mottatt 12.06.17: situasjonsplan med plassering, I stk. målsatt plan- og
snittegning av mast på 15 m
Pbl. 2008 $ 20-1 (med flere) og tilhørende forskrifter
Kommuneplanens arealdel, vedtatt 22.06.201 6

Veileder til saksbehandlingsforskriften
Gebynegulativ for Steigen kommune vedtatt 22.06.2016

Lowerk:

Dispensasjon fra kommuneplanen:
Plan- og ressursutvalget i Steigen gav i møte 5.09.17 dispensasjon fra LNFR område fastsatt i
kommuneplanens arealdel for oppføring av antenneanlegg for bredband i tråd med søknad.

Eiendomsforhold:
Det er ikke redegjort for avtale med grunneier

Nabovarsel:
Aktuelle naboer er varslet 31.05.2017, det foreligger ikke merknader til tiltaket.

Plassering:
Tiltaket skal plasseres i tråd med godkjent situasjonsplan.

Gebyr:
Søknader etter pbl ç 20-2 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: Godkjent situasjonsplan
Faktura

Tordis Sofie Langseth
Rådmann

Saksbehandlingsgebyr ç 20-2 Telekommunikasj onsbygning <
25m2BYA

kr 7180,-

Dispensasion fra kommuneplan 4310.-

Sum kr 11490,-


