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SAKSLISTE

Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr.
Tittel

PS 65/17 l7lrt30
MELDING . DELEGERTE VEDTAK I PERIODEN 18.10 -
27.11.17

PS 66117 171945

TILSKUDD TIL FORSTUDIE FOR ETABLERING AV
VASKERI

PS 67117 t7/tt29
SØKNAD OM KOMMUNALT LÅN, BØ VANNVERK

PS 68117 171527

FORSKRIFT OM ÅPNTNC AV JAKT PÅ NÅNYR OG
ENDRING AV FORSKRIFT OM MINSTEAREAL FOR ELG.
NY BEHANDLING

PS 69117 171773

SøKNAD OM DISPENSASJON FOR UTLEGG AV
BÅTBÅS/XLYTEBRYGGE

Postadresse:

Rådhuset
828I LEINESFJORD

Besøksadresse:
Leinesfiord
LEINESFJORD

Telefon:
Telefaks: 75 77 88 l0



PS 70/17

PS 7llt7

PS 72117

PS 731t7

PS 741t7

PS DEL 75117

PS DEL 24OII7

PS DEL 76117

PS DEL 77117

PS DEL 78117

PS 79117

171900

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANKRAV OG
FORMÅL I KOMMUNEPLAN/REGULERINGSPLAN -
SØKNAD OM Å BYGGE BOLIG RøSSØYA

171955

SØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK - DISP. ETTER
FORSKR. $ s C OG S s E - GETRTNGE PEDERSEN

t7lt032
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN OG
SØKNAD OM TILTAK. TÅRNKRAN

t7l1095
SøKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV FAST
EIENDOM MED FRTTAK FRA BOPLTKT GNR. 26, BNR. 9
I STEIGEN

t7lrr09
HØRING AV PLANENDRINGSSØKNAD - FORSAN
KRAFTVERK I STEIGEN

171984

SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - G.NR 13

B.NR 15

171985

SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM. G.NR 117
B.NR 2

17ll020
SØKNAD OM FRADELING AV BOLIGTOMT PÅ DYRKET
MARK. G.NR 22 B.NR 2

t7lt087
SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM. G.NR 99
B.NR 3

tTnttt
SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM G.NR 74
B.NR 27

17lt048
N,ÐRINGSPRISEN 2017

Eventuelt.

Side 2



Sak 65/17

MELDING - DELEGERTE VEDTAK I PERIODEN 18.10 .27.II.I7

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Tina Sennesvik
17ltt30

Arkiv:033

Saksnr.:
6sn7

Utvalg
Plan- og ressursutvalget i Steigen

Møtedato
0s.12.2017

f,'orslag til vedtak:

Meldingene tas til orientering.

Vedlegg:
Delegerte vedtak for perioden 18.10 -27.11.17
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Delegerte vedtak
Dato: 18.10.2017 - 27.11.2017 Utvalg: PLA Plan- og ressursutvalget i Steigen

Arkivsak Dato
Navn
Innhold

Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode
Resultat

I6lt040 23.10.20t7 DS BYG 2t4lt7 PUD//LD G/BNR
SØKNAD OM UTVIDELSE AV KAI - UTEOMRÅDE TIL KYSTMUSEUM
G/BNR 281t46

171938 I9.IO.2OI7 DS DEL 2O9II7 PUD/SKOG/GL G/BNR
SØKNAD OM DELING AV GRTINNEIENDOM - G.NR 41 B.NR 7

17lr02t I3.II.2OI7 DS KLA 24III7PUDISKOG/GL
SØKNAD OM FRADELING AV TO TOMTER - KALVGJERDET BOGEN
G.NR 47 B.NR 1

171959 18.10.2017 DS 207117 PUD//GS U43
UTLEGGING BØYE FOR MÄLING - MULEN I NORDFOLDFJORDEN

17l99t 20.10.2017 DS 2t2lt7 PUD//LD GiBNR 2U76
SØKNAD OM TILLATELSE TIL SKILTING - COOP STEIGEN SA

t7lt003 24.10.20t7 DS 2l5ll7 PUD//LD G/BNR 2Ut47
SØKNAD OM OMBYGGING AV TANNKLINIKKEN - STEIGENTUNET

17/t005 24.t0.2017 DS 2t6lt7 pUDllLD G/BNR 47lt
SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - VA ANLEGG BOGEN -
PUMPESTASJON

t5/169 25.t0.2017 DS 2I7lt7 PUDIILD G/BNR 211207

SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT GNR. 21

BNR. 207 - GARASJE

17l30l 25.t0.2017 DS 218/17 PUD//LD G/BNR 2ll221
SØKNAD OM OPPFØRING AV NY BOLIG G/BNR I2I22I - LEINESFJORD

t7l94t 25.10.2017 DS 2T9IT7 PUD/SKOG/GL G/BNR 4/2
SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLEMTLJØTILTAK I JORDBRUKET
G.NR4 BNR. 2 SKARVIKA, ULVSVÅ.G

25.10.2017 DS 2201t7 PUD/SKOG/GL V18
SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET
UTEID GÅRD - GNR 13 BNR 2 OG 3 - HAMARØY KOMMUNE

1717 15



Delegerte vedtak
Dato: 18.10.2017 - 27.11.2017 Utvalg: PLA Plan- og ressursutvalget i Steigen

Saksnr Avd/Sek/Saksb.Arkivsak Dato
Navn
Innhold

Arkivkode
Resultat

t71990 25.10.2017 DS 222117 PUD//LD G/BNR 9/12
SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - ETT-TRINNS
SØKNADSBEHANDLING - TILBYGG G.NR 9 B.NR 12

t71939 25.t0.2017 DS 223117 PUD/SKOG/GL G/BNR 9311

SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLEMTLJØTILTAK I JORDBRUKET
G.NR 93 B.NR 1 - HAMMER, ENGELØYA

171932 25.10.20T7 DS 224117 PUD/SKOG/GL V18
SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET -
G.NR 60 B.NR 12

I7lt025 25.10.2017 DS 225117 PUD/SKOG/GL V18
SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET -
GNR 60 BNR 12 - STEIGEN KOMMUNE

17lt004 27.r0.20t7 DS 226117 PUDiILD
SØKNAD OM OPPFØRING AV STALL

G/BNR 65/5

rTltDtt 27.10.2017 DS 227117 PUD/LAND/BS G/BNR 61/3
SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - G.NR
61 B.NR 3 MARITA OG ANDREAS HELSKOG - DYPING

t716 27.10.2017 DS 228117 PUD//KR G/BNR 4U36
SØKNAD OM OMBYGGING AV BYGG OG BRUKSENDRING G.NR 41

B.NR 36

171964 27.t0.2017 DS 229117 PUD/LAND/BS ciBNR 5U30
SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - G.NR
51 B.NR 30

171989 30.t0.2017 DS 230117 puD//LD G/BNR t34t7
SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE - G.NR I34 B.NR 7

O2.II.2OI7 DS 23III7 PUD/LAND/BS G/BNR 9712

SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM. G.NR 97
B.NR 2

171965



Delegerte vedtak
Dato: 18.10.2017 - 27.II.2017 Utvalg: PLA Plan- og ressursutvalget i Steigen

Arkivsak Dato
Navn
Innhold

Saksnr Avd/SeVSaksb. Arkivkode
Resultat

171970 O3.II.2OT7 DS 232117 PUD/LAND/BS G/BNR2/3
SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - G.NR 2

B.NR 3

t71975 03.11.2017 DS 233117 PUD//GS K01
SØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK - DISP. ETTER FORSKR. $ 5 C
oG$5E

17lr05l 03.1L2017 DS 234117 PUD//GS K01
SØKNAD OM MOTORFERDSEL r UTMARK - $ 5 C OG E

l7ll0l8 09.11.2017 DS 235117 PUD//LD G/BNR 100t2
SØKNAD OM TILLATELSE TIL ANLEGG AV SKOGSVEVTRAKTORVEI

r7lt039 09.11.2017 DS 236117 puD//LD G/BNR 45n4
SØKNAD OM BYGGING AV GARASJE - ST^ÅNTRND - G.NR 45 B.NR 14

r51784 09.11.2017 DS 237117 PUDilLD MtO
SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - VANNLEDNING

17l49t 10.rr.20t7 DS 2391t7 puDilLD G/BNR 26t27
SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT G.NR 28
B.NR 25 TILBYGG SOVEROM BOLIGHUS PÅ NORDSKOT

t71733 15.11.2017 DS 243117 PUD//GS G/BNR 97124

SØKNAD OM FRADELING AV HYTTETOMT FRA EIENDOMMEN G.NR 97
B.NR 24

17l3r3 15.t1.20t7 DS 244117 pUDilLD G/BNR47/7
OPPFØRING AV BOLIGRIGG PÅ G/BNR 4717 -MTDLERTIDIG TILLATELSE

t7/1005 22.t1.20t7 DS 245117 PUD//LD G/BNR 4711

SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - VA ANLEGG BOGEN -
PUMPESTASJON

22.11.20t7 DS 246117 pUDilLD G/BNR 47t43
SØKNAD OM TILLATELSE I ETT TRINN - VÅTROM OG OPPDELING AV
BYGG - GNR 47 BNR 43 ASLE BOGEN

r4143



Delegerte vedtak
Dato: 18.10.2017 - 27.11.2017 Utvalg: PLA Plan- og ressursutvalget i Steigen

Arkivsak Dato
Navn
Innhold

17ls67

r5l82t

171954

t7l9s8

Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode
Resultat

23.1t.2017 DS 247117 pUDltLD G/BNR 62t27
SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK NYBYGG AV TO ENEBOLIGER
G.NR 62 B.NR 27 RØTNES

24.1t.2017 DS 2481t7 PUD//LD G/BNR 82t26
SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK GNR. 82 BNR. 26 - FRITIDSBOLIG

27.11.2017 DS 249117 PUD//GS K01
SØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK - DISP. ETTER FORSKR. $ 5 C

27.T1.2017 DS 25OIT7 SAD/RÄ.D/TSLP NA\TN PETNiIIE MOE
SØKNAD OM STØTTE TIL KURS ''START OPP SALTEN''



Sak 66/17

TILSKUDD TIL FORSTUDIE FOR ETABLERING AV VASKERI

Saksbehandler: TordisSoheLangseth
Bogen
Arkivsaksnr.: 171945

Arkiv: NAVN Vaskeri

Saksnr.:
661t7

Utvalg
Plan- og ressursutvalget i Steigen

Møtedato
05.12.20t7

Forslag til vedtak:

Steigen kommune innvilger Guro Rødland Berg et tilskudd på kr.25.000,- til
kompetanseheving/hospitering og markedsundersøkelse før etablering av vaskeri.
Tilskuddet utgiør 6215 o/" av omsøkt beløp til disse postene. På dette stadiet innvilges
ikke tilskudd tit prosjektering av selve anlegget.
Tilskuddet er betinget av at søker giennomfører kompetanseheving og
markedsundersøkelse slik det er skissert i søknaden, og at dette dokumenteres med
rapport og regnskap.

Saksutredning:
Guro Rødland Berg, Bogøy, søker om tilskudd til en forstudie for etablering av vaskeri i
Bogen. Søkeren er 29 år og bosatt i Bogen. Aktuelle lokaler for tiltaket er i Bogen
Næringspark. Søkeren planlegger å bruke høsten på markedsundersøkelser, sette seg inn i
faget og prosjektere selve etableringa. Hun ser for seg å være klart til oppstart i mai 2018.
I søknaden er det satt ett for forstudiet:

Det søkes om kr. 50.000,- i tilskudd fra næringsfondet, mens kr. 30.000,- skal finansieres med
eget arbeid.

På grunn av manglende ressurser til saksbehandling, har søknaden dessverre blitt liggende
ubehandlet i to måneder. Det er ikke innhentet noen opplysninger utover det som ligger i
søknaden. Det har de siste årene vært drøfta behov for etablering av et vaskeri i kommunen, ut
fra ulike innfallsvinkler. I forkant av ei eventuell etablering vil det være viktig å avklare
næfinere hvordan markedet kan forventes å være. Dette inngår i forprosjektet.
Søknaden vurderes å komme inn under kategorien <bedriftsutviklinp i vedtektene for bruk av
kultur- og næringsfondet. Vedtektene har ikke noen bestemmelse om tilskuddsandel. Beløpet
det søkes om tilsvarer ca. 62 Yo av ftnansieringsbehovet. Det har vært fålingen tilsvarende
søknader de siste par årene. Tidligere har det i noen tilfeller vært gitt tilskudd tilsvarende 50
o/o til noenlunde sammenlignbare etableringer (studietur, prøvedrift e1.1.), men da på mindre
søknadsbeløp. Det har i flere tilfeller vært gitt tilskudd i størrelsesorden 15.000-20.000,- kr. til
selve bedriftsetableringanën enkeltpersoner har etablert seg med nye foretak. Den
foreliggende søknaden vurderes å være på stadiet før bedrift etableres.

Reise og se på andre anlegg 10.000,- kr
Hospitere på vaskeri 10.000,- kr
Markedsundersøkelse 20.000,- kr

40.000,- krProsi ektere anlegg, konsulenthi elp
Sum 80.000,- kr
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Sak66117

Hos Innovasjon Norge kan det være mulig å oppnå svært høye tilskuddsandeler på <eksterne
kostnaden til markedsavklaring. Dette stilles da betydelig mer krav til søknadsgrunnlag og
forberedelser av saka.

Vurdering:
Kultur- og næringsfondet bør kunne bidra til at etablereren i denne saken kommer et skritt
videre med sine planer, og fär avklart om det er grunnlag for å gå videre med ideen. Kostnader
til prosjektering av selve anlegget kan vurderes finansiert sammen med selve investeringa i
utstyr og eventuelt lokaler, dersom søkeren finner at det er grunnlag for å gå videre med ideen.
Det tilrås et tilskudd på kr. 25.000,-, som utgjør 62,5 Vo av kostnadene til kompetanseheving
(reising, hospitering) og markedsundersøkelse.

Klageadgang
Det vises til vedlagt orientering om klageadgang i henhold til forvaltningslovens
bestemmelser.

Vedlegg:
Søknad datert 21.09.17
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Guro Rødland Berg

C/O Tony Ragnar lsaksen

Jensvikhågen 14

8288 Bogøy

Tlf 97197001.

hoiskogen@ hotma il.com

? 1 siri 2017

-,".1T1q45 I
.trJong

SøKNAD OM MIDTER TIt ET FORSTUDIE ANG ETABTERING AV VASKERI I BOGEN

Jeg søker med dette kultur- og næringsfondet om midler til å gjpre en del forberedelser med tanke

på å etablere et vaskeri i Bogen.

Jeg er 29 år og bor i Bogen. Jeg er samboer og jobber p.t en del på butikk.

Jeg ønsker å etablere en egen arbeidsplass og har sett på muligheten for å etablere et vaskeri i

Bogen. Jeg har vært ¡ kontakt med Bogen Næringspark. De har ledige lokaler som er egnet, men som

trenger en del oppgradering.

Jeg har ikke så stor kunnskap om det å drive vaskeri, men tenkte at jeg ville bruke tiden framover på

å sett meg mer inn i temaet.

Når det gjelder markedet tror jeg det er stort.

- Cermaq har et stort behov både knyttet til slakteriet og andre anlegg.

- Den økende turístsatsinga har stort behov for vask av sengetøy.

- Jeg tror det etter hvert vil bli et offentlig marked.

-Det vil være et privat marked.

Jeg ser for meg å bruke tida fram til nyttår på markedsundersøkelser, sette meg bedre inn i faget og

prosjektere vaskeriet.

På nyåret vil jeg starte oppbygging av bedriften og jeg vil være startklar ca. 1. mai neste år.



Budsjett for etablererfase

Reise og se på andre anlegg:

Hospitere på vaskeri:

Markedsundersøkelse:

Prosjektere anlegg, konsulenthjelp;

Sum:

BogøV21.09.2017

Guro Rødland Berg

10.000 kr

10,000 kr

20.000 kr

40.000 kr

80.000 kr



RFl3.50 - Kommunalt næringsfond

S ø knad - Bed rift srettet-/eta blererstøtte

Prosiektnavn
Prosiektering av vaskerr

Kontaktopplvsn¡nqer
Prosjektansvarlig/ -eier:

Rødland Berg. Guro
Kontaktperson:

Guro Rødland bers
Adresse:

c/o Tonv Rasnar lsaksen. Jensvikhåsen 14

Postnr.:

8288
Poststed:
BOGØY

Mobil:
97r9700t

Telefon: Telefon aúeid:

E-post:
hoiskosen@hotmai l. com

Bankkonto:
47601660772

Organisasjonsnummer:

Prosiektinformasion
Type virksomhet / t¡pe støttemottaker
Etablere vaskeri

Forretningside / mål og innhold med prosjektet
Det har åpnet seg et marked for å etablere et vaskeri i Steigen, Jeg ønsker ätafatt i denne
muligheten og utrede etableringa

Eiersammensetning / deltakere i prosjektet utover støttemottaker
Etablere et aksjeselskap hvor undertegnede har aksjemajoriteten

loetnadsplan og f ínansleringÊplan

Tittcl SUM

0 l.Prosiektkostnader 80 000
02 0
03 0

Sum kostnad 80 000

Tittel SUM

0 I .Tilskudd fra nærinsstbndet 50 000
02.Lan i bank 0
03.Ecenkapital 0
04,Eset arbeid 30 000
05.Andre fi nansierinsskilder 0

Sum finansiering 80 000



t

Til¡kudd fr¡ ûdre
Ingen andre fi nansieri ngskilder

Er det tldligere ¡skt Etrdrc ofÍerrtlig inrtens¿r om tll¡kudd dl proajclrtetltiltrket? Nel

Begrunneke awlag

Andre opplysnlnger

Se vedlegg

Gcografi
1848-Sæigen

eoo

Ilokumentnavn tr'ilstørrels€ Ilato
Gruo Rsdland Bers.docx 14 835 2t.09.2017

-2-



Sak 67117

SØKNAD OM KOMMUNALT LÅN, BØ VANNVERK

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Tordis Sofie Langseth
t7ltt29

Arkiv: NA\rN Bø Vannverk

Saksnr.: Utvalg
67117 Plan- og ressursutvalget i Steigen

Møtedato
05.t2.20r7

Forslag til vedtak:

Det bevilges ikke lån til Bø vannverk SA fra Steigen lånefond. Finansiering av ordinære
investeringer i private vannverk henvises til det ordinære lånemarkedet.

Saksutredning:
Bø Vannverk søker om lån fra Steigen kommune på kr. 50.000,-. I søknaden er det opplyst at
vannverket har lagt ca.l,2 km vannledning til et nytt hyttefelt päBø. Det var planen å klare å

finansiere investeringa selv, men på grunn av uforutsett sprengningsarbeid ble prosjektet
dyrere enn forutsett, og de søker derfor lån fra det kommunale lånefondet.

Lånefondet skal nyttes til finansiering av tiltak som fremmer økt verdiskapning, sysselsetting
og bosetting i Steigen kommune (Vedtektene $ 3). Fondsmidlene skal benyttes til
sluttfinansiering hvor øvrig lånekapital eller nødvendig egenkapital ikke kan skaffes og hvor
tildelingen har utløsende effekt på tiltaket som skal igangsettes ($ 5). Det skal ikke tildeles lan
og finansiering av allerede giennomførte tiltal</investeringer ($ 5).

Det legges til grunn at både kommunale og private vannverk må paregne å ta opp lån til
investeringer. Slike lan vil være i det ordinære lånemarkedet. Framtidig innbetaling av
tilkn¡ningsgebyr og årsgebyr fra vannverkets abonnenter vil være nokså sikre inntekter for å
betjene slike lån. Det framgår ikke av søknaden atBø vannverk ikke ffir tilgang på kr. 50.000
av ordinær lånekapital, og søknaden tyder på at egenkapitalen i den aktuelle investeringa er
høy. Det har ikke vært praksis å bruke lånefondet til finansiering av infrastruktur til vannverk
eller andre organisasjoner, og det tilrås ikke at det etableres en slik praksis.

Vedlegg: Søknad datert 12. oktober 2017
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Fra:
Tit:

Bjørn Johnsen < b-ljoh@online.no>
< postmottak@stei gen. kommu ne. no >

Dato:
Emne:

Torsdag 12. oktober 20L7 22:29

Lån

Hei.

I

regi av Bø vannverk søker vi om en kommunalt lån på 50 000.Pr idag har vi lagt og invistert
selv ca 1200m med vannledning til et hyttefelt her på Bø.Utgangspunktet var at vi selv skulle
klare finansiere dette,men da det viste seg at vi måtte foreta noe spreningsarbeide for få lagt
hele linja ble det i overkant Økonomisk av hva vi hadde prosjektert med.Derfor henvender vi
oss nå til kommunen om muligheten tilfå lån via kommunalt lånefond.Er det behov av flere
opplysninger kan det taas kontakt med meg daglig leder ved BØ vannverk.Håper på velvillig
svar.

Med hilsen Bø Vannverk daglig leder Bjørn Johnsen telf 906343
e11er92221943
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Sak 68/17

FORSKRIFT OM ÅPNTNC AV JAKT PÅ NÅNYR OG ENDRING AV FORSKRIFT
OM MINSTEAREAL FOR ELG - NY BEHANDLING

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Gunnar Svalbjørg
t7ls27

Arkiv: VALDN Arkivskap

Saksnr.:
58117

68117

Utvalg
Plan- og ressursutvalget i Steigen
Plan- og ressursutvalget i Steigen

Møtedato
24.10.2017
05.12.2017

Forslag til vedtak:

Vedlagte forskrift vedtas med følgende minsteareal:

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

$ 2 Minsteareal
a) Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse for elg er:
Engeløya
Lundøya
Resten av kommunen

6000 da
3000 da
4000 da

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

Forskriften trår i kraft 1.1.2018

Saksutredning:
Saken ble behandlet i Plan- og ressursutvalgets møte den 24.10.17 i sak 58/17.. Ved en inkurie
har det skjedd en feil i innstillingen som også ble enstemmig vedtatt. Det gjelder minsteareal
for elg på Lundøya som sammen med Engeløyable endret fra 3000 da til 6000 da. En endring
av minstearealet på Lundøya var ikke vurdert i saksfremlegget og en ser ikke behov for en slik
endring. Saken fremmes derfor på nytt med riktig innstilling. Det vises for øvrig til
saksfremlegg fra 24.10.17

Forskrift om adgang til jakt etter elg og rådyr i Steigen kommune i Nordland Fylke
Steigen kommune har med hjemmel ilov 29.5.1981 nr 38 om viltet $ 16, og Forskrift 08.01
2016 om forvaltning av hjortevilt $$ 5, 6 og 8, den XXXXXX fastsatt følgende forskrift:

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

6000 da
3000 da
4000 da
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b) Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse for rådyr er:
Engeløyamed tilhørende øyer iLauvø'yvær, Valsvær og Brunvær 5000 da

$ 3 lkrafttreden
Denne forskrift trer i kraft 1.1.2018 og samtidig oppheves forskrift om minsteareal vedtatt den
13.02.2013.
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SØKNAD OM DISPENSASJON FOR UTLEGG AV BÅTBÅSTTT,YTTBRYGGE

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Gunnar Svalbjørg
171773

Arkiv: P23

Saksnr.:
59117

69117

Utvalg
Plan- og ressursutvalget i Steigen
Plan- og ressursutvalget i Steigen

Møtedato
24.r0.2017
05.t2.20t7

Forslag til vedtak:

1. Det gis midlertidig dispensasjon i 10 år fra kommuneplanens arealdel til omsøkt
tiltak, jfr. pbl $ 19.3. Ved dispensasjonstidens utløp må søkeren uten utgift for
kommunen og uten ytterligere varsel fjerne båtbåsen/flytebrygga.

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

Vilkår:
o Flytebrygge/båtbås må ha tilstrekkelig solid utførelse og

fortøyes/forankres på en slik måte at konstruksjonen ikke hindrer eller
skader annen sjøveis trafikk, samt at avdrift unngås.

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

mer enn 2 -to - år, faller tillatelsen bort.
o Det må ikke foretas endringer av tiltaket uten at dette er godkjent etter

havne- og farvannsloven.

3. Det vises til saksfremlegg for ytterligere begrunnelse.

Saksutredning:
Saken ble behandlet i Plan- og ressursutvalget i Steigen den24.10.2017 sak 59117 der saken

ble utsatt med følgende enstemmige begrunnelse:
<Plan- og ressursutvalget ber administrasjonen giøre en særskilt vurdering av sølcnqden i
forhold til bestemmelsene i arealplanen lvtyttet til flytebrygger, og legge fram saken til ny
vurdering i utvalget.t

Saken legges derfor fram på nytt.

Saksutredning:
Steigen kommune har mottatt søknad om utlegging av permanent båtbåsiflytebrygge ca. 50
meter fra land innerst i Straumfiorden i Steigen. En har vurdert at dette tiltaket skal behandles
etter både plan- og bygningsloven og havne- og farvannsloven.
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Båtbåsen er av tiltakshaver beskrevet som en ekstra sikkerhet for å komme seg om bord i sin
båt som ikke har badeplattform.

Båtbåsen skal etter søknadenfortøyes cq. i blått punkt

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

Søknaden er sendt på høring til berørte myndigheter og Steigen fiskarlag.

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

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

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

Havne- og farvannsloven:

$ 27. Tiltak som krever tillatelse
Bygging, groving, utfylling og andre tiltqk som knn påvirke sikkerheten eller
fremkommeligheten i kommunens sjøområde, lcrever tillatelse av kommunen hvor tiltaket skal
settes i verk. Som tiltak regnes bl.a. þrtøyningsinstalløsjoner, kaier, brygger, broer,
luftspenn, utdypning, dumping, øl<vakulturanlegg, opplag av fartøy, lyskilder, kabler og rØr.

Kommunen kan ikke gi tillatelse til tiltak som vil stride mot bestemmelser gitt i eller i medhold
av loven her.
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S 29. V¡lk,år í tíllatelse
Vedfastsettelsen av vilkar i enkelnedtak etter dette kapittelet sknl det legges vekt på hensynet
til godfremkommelighet og tryggferdsel ifarvannet, hensynet til andre næringer, samt
hensynet til liv og helse, miljø og materielle verdier. Det knn bl.a. settes vilkår om
a) undersøkelser, herunder om virlcninger av tiltaket,
b) utførelse, herunder utstyr og dimensjonering,
c) tidsbegrensning,
d) bruh
e) vedlikehold,

fl miljøovervålming,
g) fierning og opprydding.
Vedtaket knnfastsette at den somfar en tillatelse, eller den i hvis interesse et vedtak blir
truffet, sknl dekke utgiftene til å oppfulle vilkår nevnt i første ledd.
I tillatelse til tiltak som kan volde vesentlig ulempe þr annen bruk og utnytting av farvannet,
knn det settes som vilkår at tiltolßhaveren sknl legge til rette for slik bruk og utnytting annet
sted, eller sknl yte tilskuddfor dette formåL, eller at tiltalrshaveren uten hensyn til slq)ld skal
erstatte skøde på og tap av redskap og utstyr mv. som benyttes i annen næringsvirksomhet i
farvannet, for eksempel fiskeredsknp. Erstatningsønsvaret ksn lempes eller falle bort dersom
tiltakshaveren godtgjør at sknden sþldes grov uaWsomhet fra skadelidte.

Plan- og bygningsloven
Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til bruk og vem av sjø og vassdrag, NFFF
(natur, fiske, ferdsel, friluftsliv) med følgende bestemmelse:

Sjøområder vist til bruk og vern av sjø og vassdrag merket NFFF på kartet er

fl e r b r ulrs o mr å de r for n atur, fe r ds e l, fi s ke o g fr i I uft s I iv. Alw akul tur t i I I at e s i kke.

o Tiltak eller inngrep som er i konflih med natur, friluftsliv, ferdsel eller fiske, er ikke
tillatt. Dette er likevel ikke til hinder for legging og vedlikehold av infrastruktur som
íkke er til ulempe for formålet (sjøledninger þr vann, avløp, strøm- og telenett mv.)
eller etablering av enkeltstående båtfortøyninger/anker.

Relevant er også bestemmelsene kn¡tet til fl¡ebrygger i LNFR områder åpnet for spredt
bygging som er arealformål på land:

o Behovetforflytebrygger måþrsøkes løst i samarbeidþrflere eiendommer. Enkelnise
permanenteflytebrygger tillates ikke. Se også pkt 1.5.

o Flytebrygger og båtplasser må tilpasses teteng- og landskapsþrmer og må ikke være
i konflikt med nærings -, natur - eller friluftsinteresser, herunder badeplasser. Atkomst
til strandsonen skal ivaretas. Det tillates flytebrygger med lengde på inntil 10,0 m.

Landgang kommer i tillegg avhengig av stedligeþrhold og topografi. Samlet lengde
må ikke overstige 50 m.

Og i forhold til byggegrense mot sjø:
o For kaier ogflytebrygger er byggegrensen 0 m i byggeområder og LNFR åpnetþr

spredt bygging.
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Vurdering:
Plan- og bygningsloven
Det er i NFFF områder åpnet for båtfortøyninger, men ikke flytebrygger. Det kreves derfor
dispensasjon. Bestemmelsene om flytebrygger i LNFR områder kommer ikke direkte til
anvendelse i denne saken siden brygga ikke er forbundet med land, men siden det søkes om
dispensasjon fra plan, kan bestemmelsene allikevel legges til grunn som retningsgivende for
di spensasj onsbehandlingen.

I henhold til PBL $ l9-2 andre ledd må det først vurderes om dispensasjon fører til vesentlig
tilsidesetting av de hensyn bestemmelsen er ment å skulle ivareta, eller av lovens
formålsbestemmelse. En kan ikke se at en dispensasjon fører til vesentlig tilsidesetting av
arealformålets hensyn eller lovens formålsparagraf, da det bl.a. er åpnet for å etablere
båtfortøyninger i området.

Fordelene med en dispensasjon må også etter loven være klart større enn ulempene.

Forholdet til annen båttrafikk er vurdert gjennom havne- og farvannsloven. Ulempene med en
dispensasjon utover evt. ulemper for andre båter, er at en flytebrygge kan oppleves som
skjemmende, og som privatiserende i strandsonen. I dette tilfellet vurderes det at båtbåsen er
lagt så langt fra land at det ikke virker forstynende på ferdsel i strandkanten og at det er i et
område der det ligger båúer fortøyd fra før. Det ligger også en annen flytebrygge i området
hvis eier er ukjent.

Søknaden har også blitt vurdert i forhold til mulige ulemper for fiskeri av fiskeridirektoratet
som ikke har innvendinger. Det har heller ikke kommet andre innvendinger mot søknaden.

Søknaden bør også vurderes i forhold til bestemmelsen om at <enkeltvise permanente

flytebrygger ikke tillates>. Bestemmelsen ble innført for å samle fl¡ebrygger fra flere
eiendommer i fellesanlegg/småbåtanlegg der det er mulig, slik at ikke enhver eiendom med
strandlinje skal kunne legge ut sin egen flytebrygge. I Straumfiorden er det flere fortøyninger
frafør, og området kunne gjerne hatt felles flytebrygge for flere eiendommer/brukere. Men
bestemmelsen gjelder i utgangspunktet ikke for frittliggende fl¡ebrygger.

Det må også vurderes om det er fare for presedens hvis det her gis dispensasjon, dvs at antallet
søknader om bruk av frittliggende flytebrygger vil øke, slik at de samlet sett vil oppleves som
et problem langs kysten i Steigen. Dette kan være en ulempe, men det bemerkes at det ikke
har vært mange slike søknader tidligere, at det er tungvint hvis man allikevel må ut med en
rekse for å komme ut til brygga, og at det vil være et stort vedlikeholdsbehov i farvann som er
eksponert for vind og vær. Det vurderes derfor at sjansen for at dette vil bli et problem i
Steigen er liten.

Fordelene med dispensasjon er kun for søker som oppgir at han ffir en trygg adkomst til sin
båt, selv om det nok kan diskuteres hvor trygt det er å ro 50 meter ut til en fortøyd båt, med
eller uten båtbås.

Konklusjon
Etter en samlet vurdering kan en ikke se at en dispensasjon fører til <vesentlig tilsidesetting av
de hensyn bestemmelsen er ment å skulle ivareta, eller av lovens formålsbestemmelse>, da
dette er et fortøyningsområde for båter og at båten kunne ligget fortøydpå samme sted uten
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søknad. Fordelene med dispensasjon er ikke mange, men det vurderes under noe tvil at
fordelene med å gi dispensasjon er <klart større enn ulempene>> da det ikke er framkommet
spesielle ulemper.

Ut fra dette vurderes det at kommunen rettslig sett har anledning til å gi dispensasjon, men
uten at søker har krav på dette. En saklig grunn for allikevel å nekte dispensasjon kan være at
faren for presedens for at tilsvarende båtbåser/flytebrygger vil bli et problem er større enn hva
saksbehandler her har vurdert, eller at en legger til grunn at kravet om fellesanlegg også bør
gielde frittliggende fl¡ebrygger.

Ut fra at dette er en prinsippsak der det er den første søknaden av tilsvarende art i Steigen,
foreslås det å gi en midlertidig dispensasjon, jfr. PBL $ 19-3:
Midlertidig dispensasjon ksn gis tidsbestemt eller þr ubestemt tid. Ved dispensasjonstidens
utløp eller ved pålegg må søkeren uten utgiftþr kommunenfierne eller endre det utførte, eller
opphøre med midlertidig tillatt bruk, eller oppfylle det lvav det er gítt utsettelse med, og hvis
det kreves, gienopprette den tidligere tilstand.

På denne måten kan en vurdere om slike båtbåser/flytebrygger blir et problem når
dispensasjonen utløper og det da må søkes ny dispensasjon. Ved ny søknad kan det også
vurderes på nytt om de skal inngå i et felles flyebryggeanlegg.

En midlertidig dispensasjon gir også et klart rettslig grunnlag for å få fiemet eventuelt dårlig
vedlikeholdte eller lite brukte flytebrygger. Det foreslås 10 ars dispensasjon.

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

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

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

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

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

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

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

måte at konstruksjonen ikke hindrer eller skader annen sjøveis trafikk, samt at avdrift
unngås.
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o Flfebrygge/båtbås skal være tilstrekkelig belyst.
o Dersom tiltaket ikke er igangsatt innen 3 - tre- år eller at det innstilles i mer enn 2 -to

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

farvannsloven.

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

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

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

Totalt gebyr blir derfor Kr 8065,-
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANKRAV OG FORMÅL I
KOMMUNEPLAN/REGULERINGSPLAN . SØKNAD OM .4. BYGGE BOLIG
RØSSØYA

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Gunnar Svalbjørg
171900

Arkiv: G/BNR 82i4

Saksnr.:
70117

Utvalg
Plan- og ressursutvalget i Steigen

Møtedato
05.12.2017

Forslag til vedtak:

1. Plan- og ressursutvalget gir dispensasjon fra reguleringsplan for Røssøy havn fra
2003 med formål jord og skog, og kommuneplanens arealdel med arealformål
byggeområde fritids- og turistformåI, for bygging av 1 bolig innenfor område
BFT 5-2. Nøyaktig plassering av boligen giøres i byggesak.

2. Det gis dispensasjon fra krav om reguleringsplan i kommuneplanens arealdel
Vilkår:

- Kommuneplanens bestemmelser til arealformåI pkt. 3 (fellesbestemmelser) og
pkt 3.1 Boligbebyggelse gielder for byggesøknad. Det samme gielder andre
relevante bestemmelser og retningslinjer i kommuneplanens arealdel.

Saksutredning:
Steigen kommune har mottatt søknad om dispensasjon for å bygge bolig på Gnr.82, Bnr 4 på
Røssøya fra Bjorulf ØdegårdlBerit Staurbakk

Det er søkt i to brev, og søknadene gjelder dispensasjon fra reguleringsplan Røssøya, samt
kommuneplanens arealdel - herunder dispensasjon fra fastsatt krav om reguleringsplan.
Området er i reguleringsplan for Røssøy havn fra 2003 avsatt til jord og skog, tilsvarende
LNFR. I kommuneplanens arealdel vedtatt i2016 er området avsatt til byggeområde Fritids-
og turistformåI, med betegnelse BFT 5-2. Da dette er et nytt byggeområde er det satt et krav
om reguleringsplan for området, jfr. plan- og bygningsloven.

Det er også søkt om fradeling av eiendommen. I sak 55/17 den24.l0.I7 ga Plan- og
ressursutvalget tillatelse til deling av driftsenhet for gnr. 74bnr.7 og gnr. 82 bnr. 4+5 i tråd
med søknad.

Steigen kommune har sendt søknaden om dispensasjon på høring til berørte offentlige etater
og naboer. Det har kommet inn to merknader:

-Statens vegvesen har ingen arealmessige merknader i saken har derfor ikke innvendinger til
omsøkt dispensasjon.

-Nordland frlkeskommune kan ikke se at tiltaket kommer i strid med vesentlige planfaglige
interesser og er så langt de kjenner til ikke i konflikt med verneverdige kulturminner. Det
minnes allikevel om tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt dersom en under markarbeid
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skulle støte på fomminner, jf. kulturminnelovens $ I andre ledd. Det forutsettes at nevnte
pålegg bringes videre til dem som skal utføre arbeid i marken.

Bakgrunn:
I søknaden datert 17.8 framkommer følgende begrunnelse:
Vi eier og driver et turistanlegg, Steigen Brygge, med beliggenhet i Røssøy havn.
Vår eldste datter, Ranveig Ø. Staurbakþ og hennes mann, Mads Mehus, ønsker å $øpe og drive
vårt gårdsbruk, Gnr.n 74Bnr:7, i Sandvåg påEngeløya.

For oss vil det helt klart være en stor fordel å kunne bo nært turistanlegget både med hensyn til
drilT og for tilsyn. Vi bor nå 6 kilometer fra turistanlegget. Det er veldig upraktisk fordi gjester
kommer og reiser til alle døgnets tider. Turismen og belegget på anlegget har økt hvert eneste år
siden vi startet i 2011. I vinterhalvåret er det lite turisme men noe utleie til firmaer, langtidsleie og
andre. Ved å kunne bo i umiddelbar nærhet til turistanlegget vil vi få et meget godt tilsyn til
turistanlegget med utstyr og god oversikt over hva som skjer i båthavna.

Bygninger og utstyr vil da bli bedre beskyttet med tilsyn både på eget turistanlegg og på andre sine
anlegg som camping, andre sine sjøhus og båter, båter i flytebryggene til båtforeninga og
fiskemottaket.

I brev av 13.09 søkes det om dispensasjon fra plankrav (utdrag):
Det ble skrevet i brev av L7.08.2017 at vi Ønsker å utvikle eiendommen videre med hensyn til
reiseliv og turisme også ¡ vinterhalvåret. Det trengs det ikke flere bygninger til. Vi ønsker

bedre utnyttelsesgrad på de bvgningene vi har.

Kommunen foreslår en reguler¡ngsplan for å kunne plassere og tilpasse fremtidige

bygninger. Vi har íkke noen planer om bygging av flere næringsbygg, men i stedet bruke

ressursene på å vedlikeholde, og sette i stand de bygningene som vi allerede har.

Vi Ønsker å bygge et bolighus på Røssøya for å kunne frigi gården i Sandvåg til neste

generasjon, og for å lette arbeidet med å drifte Steigen Brygge.

Vi mener derfor det ikke skulle være nødvendig med en egen reguleringsplan for dette. Det

foreligger en reguleringsplan for Røssøy havn.
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Fra søknad: <Plassering av hus> Utsnitt kommuneplanens arealdel - BFT 5 2

Vurdering:
Ut fra at det nå er gitt fradeling er det nå tilrettelagt for generasjonsskifte på eiendommen i
Sandvåg, og for at Staurbakk/Ødegard kan satse på turistnæring på Røssøya. Dette er derfor
argumenter også for at det skal gis dispensasjon for boligbygging som omsøkt. Det legges
også vekt på at det var Staurbakk/Ødegârd som i sin tid kom med innspill om at området
skulle fastsettes til fritids- og turistformål da de da hadde planer om flere utleieenheter på
dette arealet. De har nå kommet til at anlegget er stort nok, og at de heller har behov for bolig
her.

I henhold til PBL $ 19-2 andre ledd må det først vurderes om dispensasjon fører til vesentlig
tilsidesetting av de hensyn bestemmelsen er ment å skulle ivareta, eller av lovens
formålsbestemmelse. En kan ikke se at en dispensasjon fører til vesentlig tilsidesetting av
arealformålets hensyn eller lovens formålsparagraf, da området er avsatt til byggeområde.

Fordelene med en dispensasjon må også etter loven være klart større enn ulempene. Ulempene
er at det blir mindre areal til å utvide turistvirksomheten, men søkeme sier de ikke har planer
om dette. Fordelene er at det kan bygges en ny bolig i tilkn¡ning til anlegget som gSør at det
kan drives mer rasjonelt. En tillatelse til boligbygging her vil også utløse et generasjonsskifte
på gården i Sandvåg. Fordelene vurderes derfor som klart større enn ulempene når det gjelder
di spensasj on fra arealformål.

Når det gjelder spørsmålet om reguleringsplan er en slik arealplan etter administrasjonens syn
fortsatt et godt og nødvendig verktøy for å planlegge en videre utvikling av turistanlegget, og
det er fortsatt behov for en ny reguleringsplan for hele Røssøy havn. Dette for å avklare
arealbruk og hensyn til ulike brukergrupper da den gamle reguleringsplanen er utdatert.

Det innstilles allikevel på å innvilge dispensasjon fra plankravet for BFT 5 2, da det kommer
klart fram i søknaden at det kun er bygging av 1 bolig som nå er aktuelt og fordi fordelene
med å tillate bygging av en bolig er store, jfr. drift av turistanlegget og generasjonsskifte i
Sandvåg.
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Det foreslås derfor at det gis dispensasjon med vilkår om at bestemmelsene i
kommuneplanens arealdel angående boligbygging skal gjelde, på lik linje med andre søknader
om boligbygging. Søkeme skriver at de ønsker en dialog med kommunen om plassering og
utforming av bolighuset. Hvis det gis dispensasjon som omsøkt, vil utforming av huset og
plassering innen for område BFT 5 2 skje i byggesaken.

Gebyr
Gebyr for dispensasjon er kr 4310,- jfr kommunens gebyrregulativ
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SØKNAD OM MOTORFERDSEL r UTMARK - DrSp. ETTER FORSKR. S 5 C OG $
5 E - GEIR INGE PEDERSEN

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Gunnar Svalbjørg
17l9s5

Arkiv: K01

Saksnr.:
7Ur7

Utvalg
Plan- og ressursutvalget i Steigen

Møtedato
05.t2.20t7

Forslag til vedtak:

Geir Inge Pedersen, Leinesfiord gis flerårig tillatelse til kjøring med snøskuter med reg. ff
YK4276 fra d.d. -30.04.2021 (4 år). Tillatelsen er gitt i medhold av lov om motorferdsel i
utmark med nasjonal forskr. av 15.05.88 med senere endr., $ 5 c og $ 5 e, samt i henhold til
Steigen kommunes retningslinjer for slike søknader.

Tillatelsen gjelder for området; På skogsvei fra FV 835 i Nordfold, og til egen hytte på
gnr./bnr. 105154 i Vassbotn ved Almenningsvatnet, alternativt langs land på østsiden av
vannet, alternativt på skogsvei fra Marhaug og fram til hytta. jfr. vedlagte kart.

Tillatelsen gis i forbindelse med følgende oppdrag; Tillatelse til kjøring til egen h¡te med
bagasje og utstyr, samt kjøring av ved fra gnr. 105, bnr 6 i en radius på ca. 100 meter rundt
hytta,jfr. søknad.

Vilkår:
o Tillatelsen gjelder kun frakt av bagasje og utstyr, samt kjøring av ved.
o Eksisterende skuterspor skal om mulig følges.
o Gitt kjøretillatelse gjelder kun for inntegnet trasé og angitt formål/tidsrom.
o Ferdselen skal være så skånsom og hensynsfull som mulig og utføres på en slik måte at

den er til minst mulig forstyrrelse for dyreliv, fugleliv og annen virksomhet og ferdsel i
området, som skiløpere og andre h¡teeiere.

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

o Det tillates ikke transport av ved etter $ 5.e fra skjærtorsdag til og med l. påskedag
o Barmarkskjøring med snøskuter er ikke tillatt. Tillatelser til motorferdsel på snødekt

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

Søker er selv ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse til kjøring.
o Personer kan medtas i forbindelse med transport av bagasje og utstyr til hytter, dersom

det er plass sammen med bagasjen. Forutsetningen er at passasjertransporten ikke
medfører ekstra kj øring.

o Denne tillatelse skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av politi,
naturoppsyn eller kommunens delegerte.

o Mislighold av dispensasjonen og/eller vilkar satt i den, samt endrede forutsetninger,
kan føre til inndragning av dispensasjonen.
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Saksutredning:
Søknaden er vurdert i forhold til Kommunale retningslinjer for behandling av søknader om
dispensasjon for motorferdsel i utmark i Steigen kommune, fastsatt 15.10 2013.
Hogsttillatelse fra grunneier foreligger. Det er gitt ca. 20 tilsvarende tillatelser til andre
hytteeiere ved Almenningsvatnet. Søknaden er også vurdert i henhold til Naturmangfoldloven

$ 8 - 12 uten at en ser at naturforhold av betydning blir berørt.

Slike søknader behandles vanligvis delegert i henhold til delegasjonsreglement, men siden
rådmann i Steigen er gift med søker, fremmes saken for Plan- og ressursutvalget, jfr.
habilitetsregler i Forvaltningsloven $ 6, tredje ledd.

Vedtaket kan pfülages innen 3 uker jfr. Forvaltningsloven.

Alternative traseer i hht. kart;
1. Fra Marhaug på skogsbilvei og
frem til hyte
2. FraNordfold langs skogsbilvei
over Almenningsvatnet
3. Fra Nordfold langs skogsbilvei
til Almenningsvatnet og langs
skogsvei på østsiden av vannet til
hytte.
Eksisterende skuterspor skal om
mulig følges.
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SøKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN OG SØKNAD OM
TILTAK. TÅRNKRAN

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Gunnar Svalbjørg
17lt032

Arkiv: G/BNR 98148

Saksnr.:
72117

Utvalg
Plan- og ressursutvalget i Steigen

Møtedato
05.12.2017

Forslag til vedtak:

Søknad fra Bøteriet AS om dispensasjon fra reguleringsplan for Langnesvika
næringsområde for oppsett av en tårnkran på inntil56 m innvilges i samsvar med
søknad. Det vises til saksfremlegg for begrunnelse.

Tillatelse til tiltak/byggetillatelse vil gis i eget delegert vedtak hvis dispensasjon
innvilges.

Saksutredning:
Steigen kommune har mottatt søknad fra Bøteriet AS om dispensasjon fra bestemmelse i
reguleringsplan for Langnesvika næringsområde. Dispensasjonen gjelder oppføring av
permanent tåmkran med maks total høyde pä56 meter innenfor område regulert til
industriformål. Det søkes om dispensasjon fra maksimal gesimshøyde pä25 m. Søknaden er
begrunnet.
Søknaden er vedlagt. Det vises ellers til reguleringsplan for Langnesvika næringsområde:
http://www.steigen.kommune.no/vedtatt-detaljreguleringsplanlangnesvika-
naenngsomr aade. 5 7 9 523 4 - | 493 3 4 .html

Søknaden er sendt på høring til berørte myndigheter og det er sendt nabovarsel til berørte
naboer med utsikt mot Bøteriet (ca. 24 personer/foreninger). Det har ikke kommet merknader
i saken.

Bakgrunn:
Arealet der tårnkrana skal settes opp er regulert til industri med følgende bestemmelse om
byggehøyde:

Innenfor området tillates det bebyggelse til industriformåL. Bebyggelsen skal plasseres
innenfor de viste byggegrensene. Malcsimal gesimshøyde settes til l2 meter. Det tillates likevel
oppført bebyggelse med gesimshøyde inntil 25 meter på inntil I0 ?6 sv arealet som er regulert
til industriþrmåL.

Som søknaden beskriver ønsker Bøteriet å beholde utendørs kran istedenfor en hallpä25
meter slik det er regulert for. Det vises til søknaden for begrunnelse.
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Støy
I reguleringsplanens beskrivelse ble det lagt vekt på følgende:
Utbyggingen vil legge opp til at det meste øv virksomheten på stedet vilforegå innendørs.
Støy fra vaskemaskin reduseres ved at denflyttes inn, og støy fra mobillvan elimineres.
Det vurderes ikke å være behov for å gjennomføre støyknrtlegging av planområdet. Det er
imidlertid gitt bestemmelse om at det sknl gjøres en støyvurdering iht.
Forurensningsforslcriften køp 30, og at eventuelle avbøtende tiltak skal være gjennomført før
virl<somheten knn starte opp ved etablering av støyende virksomheter.

Det ble vedtatt slik bestemmelse som kan være aktuell:
2.5 Støy
Ved etablering av støyende virksomheter skal det gjøres en støyvurdering iht.
Forurensningsforslviften knp 30, og eventuelle avbøtende tiltak skal være gjennomførtfør
virlrsomheten knn starte opp.

Når det gjelder landskap ble det i beskrivelsen vurdert slik:
Landsknp
Langnesvikø er ikke registrert som verdifullt landskap verken i naturbasen eller Steigen
kommunes kjerneområder for kulturlandskap. Langnesvika er et avgrenset landsknpsrom og
de planlagte tiltakene vil være synligfor de som kjører påfylkesvegen og sjøen, ogfra
eksisterende bebyggelse i Langnesviks. På den andre siden avfiorden er det ingen
bebyggelse.

: ''À.$4 .+
4

.¡i:

Bilde fra reguleringsplanen - før rrybygging

Planen legger opp til en utnyttingsgrad på mal¡simalt 50 % BYA og åpnerfor bebyggelse med
gesimshøyde inntil I2 meter, og i tillegg opp til 25 meter på inntil l0 o/o av arealet regulert til
industriformåL. Byggehøyden i området er gitt ut fra behovene til høyde for maskiner og
innretninger inne i industribygningene. Nye bygninger med inntil I2 og 25 meter høyde vil bli
vesentlig høyere enn dagens bebyggelse som har ca. 7-8 høyde. Tiltakene skjer i et allerede
bebygd område. Tiltakene vil bli godt synlige fra el<sisterende bebyggelse, men absolutt ikke
sperre utsikt eller fierne en vesentlig del av utsikten.
Ut fra at landskapet i Langnesvikn ikke er kartlagt til å være spesielt verdifullt, tiltak skjer i et
allerede bebygd område og at de ikke speruer utsihfra eksisterende bebyggelse vurderes
konsekvensene for landsknpet ikke å være av vesentlig negativ knrakter.
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Vurdering:

Støy
Det må vurderes om tårnkranen er en støyende virksomhet som utløser krav om støyvurdering
i hht bestemmelsene $ 2.5. Det brukes i dag en mobilkran og det argumenteres i
reguleringsplanen at støy fra denne elimineres med det bygget som var planlagt. En antar
allikevel at hvis Bøteriet hadde lagt opp til å fortsette med utendørs kran i reguleringsplanen,
slik de har hatt i mange år, ville ikke det i seg selv utløst krav om egen støyanalyse. De mener
støyen fra en tårnkran vil bli mindre enn i dag, fordi mobilkrana må <ruse>> motoren nå de

foretar tunge løft..Bøeriet opplyser også at altemativet til en fast elektrisk tårnkran er en
mobilkran med dieselmotor som i dag, fordi det har vist seg teknisk umulig med den
løsningen som opprinnelig var tenkt.

Det er noe uklart for kommunen om hvor mye den nye krana støyer og om den kan defineres
som sfüalt <støyende virksomhet) som utløser en egen støyvurdering. Det vurderes allikevel
at det er grunn til å anta at støy fra krana blir mindre enn i dag og at det ikke er behov for en
egen støyvurdering og det derfor kan gis en varig dispensasjon for oppføring. Alternativet er å
gi en dispensasjon fra planbestemmelsene i for eksempel et år og at det gjøres en ny vurdering
på bakgrunn av erfaringene.

Landskap
En tårnkran pä 56 meter vil synes godt i landskapet og vil rage godt over de andre bygningene.
En slik kran er allikevel ikke det s¿ilnme som en massiv bygning, da den er <gjennomsiktip.
Det legges også vekt på at ingen av naboene har kommet med merknader til en slik kran, på
tross av den betydelige høyden.

Vurdering
I henhold til PBL $ 19-2 andre ledd må det først vurderes om dispensasjon fører til vesentlig
tilsidesetting av de hensyn bestemmelsen er ment å skulle ivarcta, eller av lovens
formålsbestemmelse. En kan ikke se at en dispensasjon fører til vesentlig tilsidesetting av
arealformålets hensyn eller lovens formålsparagraf, da området er regulert til industri og det
søkes om en annen teknisk løsning enn det som er regulert.

Fordelene med en dispensasjon må også etter loven være klart større enn ulempene.
Fordelene for bedriften er at de kan håndtere alle nøter og ffi en framtidsrettet løsning med en
tårnkran. De har kommet fram til at det er teknisk umulig med den opprinnelige regulerte
innendørskrana som skulle være i et bygg 25 meter høyt. Alternativt vil være en mobilkran
som i dag.

Ulempene er at en tårnkran blir svært høy og godt synlig, men ingen av naboene har kommet
med merknader til dette. Det er også en ulempe at den kan bli mere støy enn en
innendørsløsning, men dette er ikke lenger et altemativ for bedriften. En dieseldrevet
mobilkran vil sannsynligvis gi enda mere støy (omtrent som i dag) og vi antar at en slik
mobilkran kan benyttes uten at det kreves dispensasjon fra planen, selv om dette spørsmålet
ikke er utredet her.
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Fordelene vurderes derfor som klart større enn ulempene og det er grunnlag for å gi en varig
dispensasjon som omsøkt. Alternativt kan det gis en midlertidig dispensasjon for et år slik at
en kan innhente erfaringer og eventuelt gføre en støyvurdering senere, men det vurderes at det
ikke er sannsynlig at en vil komme fram til en annen konklusjon etter en slik prøveperiode.
Søknaden anbefales derfor innvilget.

Øvrig
Ved oppsett av så høye kraner skal LuftfartstilsyneVKartverket varsles. Bøteriet sier de er klar
over dette og opplyser at leverandøren har rutiner som gjør at tiltaket vil meldes inn i god tid
før kranen settes opp.

Gebyr
Gebyr for dispensasjon fra reguleringsplan er kr 43 10,- jfr. kommunens gebyrregulativ.

Vedlegg: Søknad om dispensasjon med tegninger
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BØTERIET

Bøteriet As

[angnesvika

8286 Nordfold

24. oktober 2017

Steigen kommune

Þostmottãk(ôstê kommune.no

SØknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Langnesvika næringsområde

Bøteriet er godt igang med utbyggingen av sitt nye anlegg i Langnesvika, basert på

reguleringsplanen for området. I planbestemmelsene er det i 52.3. fastsatt en maksimal
gesimshøyde på 25 meter for inntil tQ% av arealet som er regulert til industriformå1. Denne
bestemmelsen var knyttet til planene om å oppføre en hall på 25 meters høyde forvasking
av nøter, med innendørs travérskran for løfting av nøter inn og ut av vaskemaskin mv,

Undervegs i prosjektet kom en fram til at nevnte løsning ikke gav t¡lstrekkelig løftehøyde, i

tillegg til at det var en kostbar løsning. Bøteriet har derfor valgt å fortsette å drive med
utendørs kran for håndtering av nøter. Eksisterende løsning er en mobílkran som har store
begrensninger i forhold til dagens 160-meters nøter, og en må derfor anskaffe en ny kran.

For å få en driftssikker og fremtidsrettet lØsning ønsker Bøteriet å sette opp en tårnkran på

50 meters løftehøyde, og med utligger på 60 meter. Total høyde på kranen er 56 meter.
LØsningen er vist på vedlagte illustrasjonstegning, og i vedlagt spesífikasjon. Kranen vil i

første omgang brukes i forbindelse med ferdigstilling av anleggsarbeidene så lenge disse
pågår, og vil etter hvert blitatt i bruk iordinær drift.

Bøteriet søker med dette om tillatelse til nevnte tiltak, og om dispensasjon fra nevnte
bestemmelse i reguleringsplanen for Langnesvika næringsområde. Ved spørsmålom
sØknaden bes om at det tas kontakt med undertegnede på mobil 97A 99 265 eller epost
kn ut(Ðsteigen live,com.

På vegne av Bøteriet AS,

t,rt , 1'

{ø,-l ( L-rl¿"*-

Knut Andersen

Ekstern rådgiver
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Specifications:
) Max jib length:

) Capacity at max length

) Max capacity:
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SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV FAST EIENDOM MED FRITAK
FRA BOPLIKT - GNR. 26, BNR. 9 r STEIGEN

Saksbehandler
Arkivsaksnr.:

Berit Staurbakk
17lt095

Arkiv: G/BNR 2/3

Saksnr.:
73/r7

Utvalg
Plan- og ressursutvalget i Steigen

Møtedato
05.t2.2017

Forslag til vedtak:

Charles Helnes gis konsesjon for erverv av gff. 26,bnr.9 i Steigen. Steigen kommune
aksepterer at eiendommen ikke skal brukes til helårsbolig. Jfr. konsesjonsloven av 28.11.03
Etter konsesjonslovens $ 9 fierde ledd skal pris ikke vurderes i denne saken.

Saksutredning:

Det gjøres særskilt oppmerksom på følgende:
- Varig driveplikt på dyrka jord følger av jordlovens g 8

Parter
Søker: Charles Helnes, Fenesveien 72,8020 Bodø

Eiendommen
Eiendommen Gnr. 26,8nr.9 ligger på Lund, ca. 13 km fra Leinesfiord. Ifølge Gårdskart er
eiendommen på totalt 485 da. Herav 51 da fulldyrka jord, 5 da innmarksbeite og 4l da
produktiv skog. Eiendommen har ikke vært i drift siden 1976. Dyrka jord er leid ut på
kontrakt til nabobruk. Planstatus for området der dyrka jord og husa ligger er LSBNF2
(landbruk, spredt bolig, næring og friluftsområde).

Alle bygningene er oppgitt til å være i darlig stand.

Søkeren
Søkeren er 51 år, og bosatt i Bodø. Han overtok eiendommen etter sin far imai20l7. Hans
planer med eiendommen er å fortsatt leie bort jorda som tilleggsjord, og bruke boligen som
fritidsbolig.

Bvsnins Grunnflate Byseeår
Bolig 85 m2 1918
Fiøs 80 m2 t9t7
Garasie 40 m2 1956
Naust 30 1935

Side 23 av 49



NIBIOû

Sak73ll7

Lovgrunnlag
for behandling av denne saka finner vi i konsesjonsloven av 28.11.2003.
I formålsparagrafen heter det:
Loven har tilformål å regulere og kontrollere omsetningen avfast eiendomþr å oppnå et

ffikivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest
gagnlige for samfunnet, bl.a. þr å tilgodese:

1. framtidige generasjoners behov.

2. Iandbruksnæringen.

3. behovet for utbyggingsgrunn.

4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser ogfriluftsinteresser

5. hensynet til bosettingen.

I $ 2 heter det at "Med de unntak somfølger av loven, knnfast eiendom íkke erverves uten
tillatelse av Kongen (konsesjon). Kongens myndighet kan overføres til kommtlnen."

$ 5. (unntak på grunnlag av erveryerens stillìng)

Konsesjon er ikke nødvendig når erververen er:

l. eierens ehefelle, eller er i sleh med eieren eller eierens ektefelle i rett oppstigende eller
nedstigende linje eller i eierens eller ehefellens første sidelinje til og med barn av søsken,

eller er i svogersknp med eieren i rett oppstigende linje, forutsatt at eieren har sitt
konsesjonsþrhold i orden. Konsesjonsplikt knn likevel følge av $ 7 annet ledd.

2. odelsberettiget til eiendommen.

3. staten.

*¡6dbe

NIBIO
ID
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4. denfylkeskommune eller kommune der eiendommen ligger, såfremt ervervet gjelder en

eiendom i område som omfattes av kommuneplan eller reguleringsplan etter plan- og
bygningsloven, og eiendommen i planen er utlagt tíl annet enn landbrulaområde eller
ervervet skjer ved ekspropriøsjon. Et kommunalt tomteselskap der vedkommende
kommune har minst halvparten av knpitalen ogflertallet i styret, likestilles med
kommunen når det gjelder konsesjonsfrihet etter dette nummer.

5. bank eller annen institusjon som Kongen har godkjent i denne sammenheng, når ervervet
skjer gjennom tvangssalgfor å redde enþrdring som erververen har panterett for i
eiendommen. Eiendommen må selges videre innen to år. Fristen regnes fra stadfestingen
av aulrsjonsbudet og knnþrlenges av departementet.

Ved erverv av bebygd eiendom hvorfulldyrka og overflatedyrka jord er mer enn 35
dekar, eller eiendommen består av mer enn 500 dekar produhiv skog, er konsesjonsfriheten
etter første ledd nr. I og 2 betinget av at erververen bosetter seg på eiendommen innen ett år
og selv bebor den i minst 5 år. Som bebygd eiendom regnes her eiendom med bebyggelse som
er eller har vært brukt som helårsbolig. Det samme gielder eiendom med bebyggelse som ikke
er tatt i bruk som helårsbolig, herunder eiendom med bebyggelse under oppføring dersom
tillatelse til bebyggelse er gitt med sikte på boligþrmåL. Erverver gienlevende ehefelle
eiendomfra sin avdøde ehefelle som eier eller ved uskifte, skal botiden gienlevende har
gj e nno mfør t før ov e r t a ge I s e n r e gne s m o t p I i h t i de n.

Første og annet ledd gjelder tilsvarende for samboere i eheskapslignende þrhold. Som
samboere etter bestemmelsen her regnes samboere somfyller vilkårene i arveloven $ 28 a.

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

$9: Ved avgjørelsen av sølcnad om konsesjonfor erverv av eiendom som skøl nyttes til
landbrulrsformål skal det legges særlig vekt på:
1. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessigþrsvarlig prisutvikling,

2. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området,

3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning,

4. om erververen onses skikket til å drive eiendommen,

5. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursþrvaltning og kulturlandsknpet.

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

Det knn gis konsesjon til selsknper med begrenset ansvar. Det sknl legges veh på
hensynet til dem som har yrket sitt i landbruket.

Første ledd nr. I og 4 gjelder ikke sak der nær slekt eller odelsberettiget søker konsesjon

fordi de ikke skal oppfylle boplihen etter $ 5 annet ledd. I slik sak skal det i tillegg til første
ledd nr. 2, 3 og 5 blant annet legges veh på eiendommens størrelse, avkastningsevne og
husþrhold. Søkerens tilhtytning til eiendommen og søkerens livssituasjon kan tíllegges veh
som et konigerende moment.

$l 1(vilknr for konsesjon)
Konsesjon etter loven kan gis på slike vilkar som i hvert enkelt tilfellefinnes pålcrevd av

hensyn til de þrmål loven skal fremme. Det kan lempes på vilkårene etter sølcnad.
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Kongen skal utfra hensynet til bosetting, helhetlig ressursþrvaltning og kulturlandskap
ta stilling til om det er pålcrevd å stille vilksr om boplih, og om boplikten sksl være en
personlig plikt for eier.

Denne saken kommer inn under $ 9 fierde ledd, altså at søkeren er odelsberettiget og i nær
slekt med selger, men søker konsesjon fordi hun ikke skal oppfrlle boplikten. Punktene 1

þris) og 4 (skikkethet) skal derfor ikke vurderes i denne saken. Vurderingene skal da gâpä
hensynet til bosetting, driftsmessig god løsning og hensyn til ressursforvaltning og
kulturlandskap. Videre skal det legges vekt på eiendommens størrelse, avkastingsevne og
husforhold. Tilkn¡ning kan vurderes.

Vurdering:
- Bosettingshensynet: Det er nedgang i bosettinga i Steigen kommune generelt, og også

i dette området. Søkeren har planer om å benytte boligen som fritidsbolig, og ervervet
vil derfor ikke bidra til å styrke bosettinga i området.

- Driftsmessig god løsning: Søkeren må oppfflle driveplikten gjennom langsiktig
leiekontrakt. Leietaker er et nabobruk som driver med melkeproduksjon. Dett er en
god driftsmessig løsning.

- Hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskap: Søkeren har planer som vil
ivareta dyrka jord på eiendommen, som er den vesentligste ressursen her.

- Eiendommens størrelse og avkastningsevne: Eiendommen har nokså store ressurser i
form av dyrka jord, og kunnet gitt grunnlag for næringsmessig drift.

- Tilstanden på våningshus og andre bygninger er ikke av de beste, og for å tas i bruk
som helårsbolig måtte det pfüostes en del.

Søkeren har nær tilknytning, gjennom at han er oppvokst på eiendommen. Det har vært
praksis å gi fritak fra boplikt før lovendring i 2009 i denne typen saker. Etter lovendringa
skal for eksempel søkers tilknytning legges mindre vekt på. Denne eiendommen har nokså
store arealressurser sammenlignet med mange andre eiendommer som overdras uten
bosetting. Det bør legges vekt på om man gjennom å nekte konsesjon vil kunne oppnå at
andre bosetter seg på eiendommen. Det blir usikkert vurdering ettersom eiendommen ikke
har vært til avertert til salgs. Det er imidlertid en viss etterspørsel etter
småbruk/landbrukseiendommer, og beliggenhet og ressurser skulle tilsi at eiendommen
kan være av interesse.
I tråd med tidligere praksis tilrås det at konsesjon innvilges.
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HØRING AV PLANENDRINGSSØKNAD. FORSAN KRAFTVERK I STEIGEN

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Gunnar Svalbjørg
t7lrl09

Arkiv: K54

Saksnr.:
74117

Utvalg
Plan- og ressursutvalget i Steigen

Møtedato
05.t2.2017

Forslag til vedtak:

Uttalelse fra Steigen kommune:
Steigen kommune kan ikke anbefale den konsesjonsendringen som er omsøkt og ber
NVE sørge for at Nord Salten Kraft AS snarest oppffller de konsesjonsvilkårene som er
gitt slik at det blir minstevannføring i fossen i Forselva. Det bes også om at det stilles
krav til utførelse og metode for nødvendig terrenginngrep i dammene ved utløpet av
Forsanvatnet slik at et vannspeil her opprettholdes og slik at konsekvensene blir minst
mulig. Det vises for øvrig til saksfremlegg for ytterligere begrunnelse.

Saksutredning:
Steigen kommune har mottatt brev fra NVE om planendringssøknad fra Nord-Salten Kraft AS
(NSK) angående Forsan kraftverk. Det søkes om endring av gjeldende konsesjonskrav som
innebærer at deler av minstevannføringen i mai-september skal slippes fra dammen i utløpet
av Forsanvatnet. I stedet er det ønske om at all minstevawføring skal slippes fra Forsanvatn
minikraftverk på kote 35.

Nord- Salten Kraft AS skriver i søknaden at for å kunne oppfrlle det konsesjonsgitte
minstevannføringskravetpä0,2 m3/s fra Forsanvatnet i perioden l. mai - 31. september når
magasinet er frlt til minimum HRV- I m vil det være nødvendig å sprenge en kanal gjennom
flere rygger mellom hoveddelen av magasinet og dammen. Vannstanden i magasinet når
normalt ikke HRV- I mfør anslagsvis siste halvdel av juli i et middels år. I enkelte år nås

denne vannstanden ikke. Store deler av tiden vil dermed minstevannføringen uansett bli
sluppet i sin helhet fra minikraftverket. NSK mener derfor at de negative konsekvensene av
tiltaket vil være større enn de positive ved etablering av kanal og slipp av minstevannføring
fra dammen i Forsanvatnet.

Bakgrunn:
På oppdrag fra NSK har Sweco Norge utarbeidet en planendringssøknad. Formålet med
dokumentet er å sammenligne konsekvenser med etablering av minstevannføringsslipp fra
Forsanvatnet med konsekvenser av å slippe all minstevannføring fra minikraftverket på kote
35. Oppsummering av søknad/vurdering av konsekvenser fra SWECO:

Planendringen med slipp av minstevannføring kunfra Forsanvatn minilcrafnerk vil trolig
være mindre negativt þr teruestrisk miljø enn etablering av slipp fra dammen. Selve
Forsanvatnet vil bli mindre berørt ved slipp av minstevannføringfra Forsanvatn
minilvafnerk, mens det vil bli oftere tørt langs øvre del av Forselva. På grunn av lange
perioder med tønfall også med slipp av minstevannføringfra dammen vilforskjellenfor
fauna ogflora i og langs elva bli liten.
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For alwatisk miljø er det mer negativt ved etablering av slippfra dammen enn å slippe all
minstevannføringfra Forsanvatn minilvafnerk. Utslipp av þrurensende stoffer fra
anleggsarbeid, sprengningsarbeid og deponerte masser knn medføre þrurensning i
Forsanvatn. Kanaliseringen som må til for å opprettholde konsesjonsvilkårene vil þre til
forandring i bunntopografien i Forsanvatn, og vil føre til at vannet ved lonene blir senket med
opptil 2 m mer enn dagens situasjon så lenge vannstanden i Forsanvatn er mindre enn HRV-
2.

For landsknpet vil planendringen med slipp fra minilvafnerket være mer negativt enn det å
opprettholde dagens konsesjonsvilkår, og etablere slippfra dammen. På grunn av at redusert
vannstønd i lonene ved utløpet av Forsanvatn er relativt sþult for de fleste, mens
elvestrelcningen er et landskapselement i Forsbukta, vurderes den negative konselwensen å
være litt størue for landsknpet ved planendring enn ved konsesjonsgitt løsning.

For reindrift er det mer negativt å opprette slipp fra dammen enn å slippe minstevannføringen

fra minilcraftverket.

Hele søknaden kan leses under www.nve.nolkonsesjonssaker, dvs her:
https ://www.nve.no/konsesj onssaker/konsesj onssak?id:79 8 O&tvpe:V- 1

Dagens konsesjon med konsesjonsvilkar finnes her:
https ://www.nve.nolkonsesi onssakerlkonsesi on ssak? id:2283 &Wpe:V- I

Kommunens vurdering:
Friluftsliv
Det bemerkes at området er kartlagt og verdisatt i forbindelse med kommunens
friluftskartlegging. Her har området fttt verdisetting <viktig (B)) av hhv registrert (C), viktig
(B), svært viktig (A) og Svært viktig (A+). Området fikk redusert verdi gjennom
kraftutbyggingen. Denne kartleggingen er ikke gjengitt i søknaden, men finnes i Naturbase.
Utover det vurderes beskrivelsen av friluftsliv som rimelig konekt i søknaden.

Trekkvei for rein og elg
Det stilles spørsmål ved konklusjonen i søknaden om at konsekvensen for reindrift blir mer
negativ ved å opprettholde minstevannføring som forutsatt i konsesjonen. Det legges da til
grunn at arbeidet for å sikre minstevannføring, dvs en kanal eller lignende, skal utføres på en

måte som g¡ør at rein og elg ikke skal kunne passere som i dag. Det er en forutsetning vi ikke
kan støtte. Steigen kommune legger til grunn at arbeidet med å sikre minstevannføring i
fossen må utføres på en slik måte at dyr fritt kan passere på et eller flere passende steder i tråd
med plan for detaljplan for landskap og miljø. Konklusjonen om at det blir mer negativt for
reindrift å opprettholde konsesjonsvilkarene er derfor svært tvilsom.

Fossen
Problemstillingen rundt minstevannfwing i fossen i Forselva er etter saksbehandlers
oppfatning underkommunisert i rapporten fra Sweco og det er bemerkelsesverdig at
bakgrunnsdokumenter som innspill i saken, NVE sin vurdering av konsekvensene og forslag
til avbøtende tiltak fra konsesjonssaken, ikke er sitert og vurdert i søknaden.
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Denne saken handler derfor i realiteten om vilkår i konsesjonen om avbøtende tiltak skal
oppfulles slik at det kommer vann i fossen sommerstid, eller om fossen skal tørrlegges for
godt. Den handler også om det er riktig at NSK skal unntas en krevende og mulig kostbar
realisering av konsesjonsvilkårene som ble fastsatt etter en grundig vurdering fra NVE, og
etter en høringsrunde med stort engasjement og mange innspill. Søknaden innebærer også at
all minstevannføring skal føres gjennom minikraftverket, med de økte inntektene det
innebærer, framfor å slippes i fossen som forutsagt.

I forhold til spørsmålet om minstevannføring i fossen vises det til NVE sin vurdering i
konsesjonssaken:
Etter NVEs syn er det reguleringen av Forsanvatnet ogfierning av þssene i Forselva som i
størst grad vil redusere landsknpsverdiene i området. Resterende inngrep anser NVE som

moderate, og med gode telcniske og landsknpsmessige utforminger vil ikke dette redusere
I andsknpsverdien i nevnev erdig grad.

Og videre NVE sin vurdering om Forselva:

En utbygging av Forsanvassdraget vil medføre sterkt redusert vannføring i Forselva. Rett
nedstrøms inntalcsdammen vil det i store deler av året bli helt tørt med unntak av flomperioder
da det går overløp på dømmen. Videre nedover elva vil restfeltet bidra med noe tilsig slik at
ved utløpet i Forsbukta vil vannføringen tilsvare ca 22 o/o av middelvannføringen i vassdraget.
Fra Forsanvatnet renner Forselva over bart fiell i små stryk ogfosser, før denflater ut og
munner ut i deltaet i Forsbukta. Det er disse fossene som har gitt elva navn. Det største fallet,
Storþssen, er et markant landsknpselement. Mange av høringsinstansene er opptatt av at
opplevelsesverdien rundt þssen blir borte. En utbygging av Forsan lcrafnerk vil få negative
kansel<venser þr þssen som landskapselement uansett hvilket alternativ som velges.. Den
øverste delen av utbyggingsstrelcningen går over blankskurte fiell og de negative
konselwensene knn her til en viss grad avbøtes med slipp av minstevannføring. I selve fossen
vil slipp av minstevannføring gi begrenset visuell effekt Når det gjelder det flate partiet i
nedre deler av elva kan en slipp av minstevannføring, sqmt etableringa av terskler,
opprettholde et vannspeil og dermed avbøte på redusert vannføring.

Ut ifra både biologiske og estetiske hensyn er slipping av minstevqnnføring av størst
betydning i sommerhalvåret. Forselva renner på den øverste delen av utbyggingsstrekningen
over bartfiell i små stryk ogfosser. NVE anbefaler at det i sommerperioden slippes
minstevannføringfra Forsanvatn i tillegg til slipp av minstevannføringfra driftsvannveien på
kote 35. Slipp av minstevannføringfra Forsanvatn vil opprettholde et visst fossepreg på den
øverste del av utbyggingsstrelmingen og gi en viss vanngjennomstrømning i utløpslonene til
Forsanvatn.
Olje- og energidepartementet støtter NVE sin vurdering av betydningen av fossen som
landskapselement og skriver dette i sitt vedtak om konsesjon:

Pålagt minstevannsføring i tråd med NVEs innstilling vil etter departementets vurdering i
betydelig grad avbøte de negative landskapsmessige virkningene av utbyggingen. Atþssen
blir svært begrenset i omfang sammenlilmet med naturlig tilstand, er imidlertid en uunngåelig
virlcning av en utbygging.
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Inngrep
En er enig i at et en oppfflling av konsesjonsvilkårene ved å slippe minstevannføringfra
Forsanvatnet vil medføre økte inngrep i utløpet av Forsanvatnet. Det er allerede sprengt deler
av en kanal i utløpet og sprengstein ble da spredd utover et ganske stort område. Det er
imidlertid godt kjent at det finnes andre gode metoder, blant annet med å skjære i fiell eller å
sprenge på en mere skånsom måte enn det som var gjort. Det er derfor etter saksbehandlers
syn et spørsmål om hvilke krav som settes til sluttresultatet, som i stor grad bestemmer hvor
stort inngrep det blir i disse lonene. Det bør også være mulig å etablere et arrangement med en
tilbakeslagsventil eller lignende som g¡ør at det blir stående et vannspeil i disse dammene,
selv nar Forsanvatnet er nedtappet.

*.-ii

---

..'k.:'

Fra utløpet av Forsanvatnet før regulering

Det minnes også om at det virkelig betydelige inngrepet allerede er foretatt ved selve
reguleringen av Forsanvatnet, noe som innebærer en reguleringssone på inntil 5 m rundt hele

vannet.

Påvirkning på akvatisk miljø
I søknaden konkluderes det med at äla all minstevannføring slippes fra kote 35 ikke vil
medføre betydelig forskjell for akvatisk miljø på denne strekningen. Det konkluderes med at
den negative konsekvensen for akvatisk miljø blir større for konsesjonsgitt løsning enn for
nytt alternativ med slipp av minstevannføring fra minikraftverket, på tross av at
vanntemperaturen på anadrom strekning kan bli noe lavere. Dette fordi det vurderes som
negativt at utløpslonene blir berørt ved å bygge kanal der og på grunn av påvirkning i
anleggsfasen.
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Det bør til det stilles spørsmål til om ikke den temperaturøkning vannet fär ved å renne fritt
(over varmt fiell) fra Forsanvatnet faktisk medfører bedre vilkår for akvatisk miljø på

anadrom strekning på grunn av økt produksjon ved økt vanntemperatur. Konsesjonsgitt
løsning vil også medføre at vannet over et betydelig større område (hele fossepartiet), kan
fange opp bunnfauna og innsekter som vil føres ned som mat til yngel og smolt på anadrom
strekning. Ogbør ikke slik positiv påvirkning av anadrom strekning vektes annerledes enn
hensynet til to grunne loner i ett allerede regulert vann? Dette bør NVE vurdere.

Detaljplan miljø og landskap
Det er også en mangel ved søknaden at det ikke er henvist til detaljplan for miljø og landskap,
godkjent 7.4.2011. I denne er det formulert en del avbøtende tiltak som er relevant for
søknaden som nå ligger inne:

Oppsummering avbøtende tiltak (utdrag) :
o Eventuelle erosjonssknder i strand-/reguleringssonenrundt Forsanvatnet sknlfølges

opp med en gang skndene oppstår i tiden etter igangsetting.
o Minstevannføring slippes i Forselva. Slippes fra dam og/eller ved kote 35.
. Ny gangbruforforsering av Forselva sknl bygges ved dammen.
o Dersom det blir nødvendigfor å opprettholde vannspeilet ved utløpet av Forsanvatnet,

skal terskler bygges her. Alternativt skal kanaler graves gjennom naturlige tersklerfor
å silcre minstevannføringfra dammen og at båter kommerfram.

o Terrenginngrep sknl minimeres og ikke gå utover arealbrulcsplanens avgrensning.
Arealbrul<splanens avgrensning skøl markeres i teneng.

o SUæringer skal utþrmes på en landsknpstilpasset måte, og sknl i så stor grad som

mulig gis et naturlig uttrykk.

Kommunens tidligere holdning:
Steigen kommunestyre ga imøte den28.02.2007 følgende høringsuttalelse til saken der de i
punkt 2 tar stilling til bl.a. minstevannfwing i fossen:

I. Steigen kommune anbefaler OED å gi tillatelse til regulering av Forsanvatn og
bygging av Forsanvatn lvaftverk i tråd med NVE sin innstilling.

2. Steigen kommune knn ikke se at det er grunnlagfor åforeslå endringer i
manøvreringsreglement eller vilkår for tillatelsen og støtter dermed de reguleringer
som der er foreslått.

3. Detforutsettes at Nord-Salten Kraftlag kommerfram til avtqler med Mqinstream som
gjør at et smoltanlegg ksn realiseres, så sant smoltonlegget ellers får nødvendige
konsesjoner og byggetillatelse. Endelig konsesjon bør kun gis på vilkår av en slik
avtale

Konklusjon
Slipp av minstevannføring i fossen var et viktig resultat av den helhetlige vurdering som ble
gjort i konsesjonen, nettopp for å ivareta fossen som et viktig landskapselement i perioder av
året. Mange høringsinstanser var spesielt opptatt av dette.
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Selv om det vil variere fra år til ar både når og hvor mye vann som vil komme i fossen, er det
slik i alle vassdrag. Våte og tørre somre vil komme også i fremtiden, og med en
minstevannføring vil fossen som landskapselement gjenoppstå med jevne mellomrom slik
meningen var i konsesjonen som er giff.

En har forståelse for at Nord Salten kraft ønsker å spare de utgiftene som en oppfulling av
konsesjonsvilkårene innebærer, og samtidig fa økt produksjon i minikraftverket ved kote 35.
Søknaden innebærer imidlertid en <omkamp> om et sentralt avbøtende vilkår fastsatt i
konsesjonsbehandlingen, og en kan ikke se at det er nye momenter i søknaden som tilsier at
den bør innvilges. Det minnes om at OED i sitt konsesjonsvedtak fastslår at <pålagt
minstevannsføring i tråd med NVEs innstilling vil etter departementets vurdering i betydelig
grad avbøte de negative landskapsmessige virlcningene av utbyggingenl.

Det anbefales derfor at NVE stiller klare krav til metoder og utførelse av arbeidet i utløpet av
Forsanvatnet, slik at minstevannføring i fossen i Forselva kan slippes med minst mulig
inngrep og uten store negative konsekvenser for utløpslonene, dyrs trekkveier eller terrenget
rundt dette området. Det bør også etableres demning og tilbakeslagsventil eller lignende for å

opprettholde et vannspeil i dammen/lonene ved utløpet. Arbeidet må nå forseres da det ha¡
gåttlang nok tid siden kraftverket var satt i drift uten at konsesjonsvilkårene er oppfrlt.
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SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - G.NR 13 B.NR 15

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Gjermund Laxaa
171984

Arkiv: G/BNR 13/15

Saksnr.:
75117

Utvalg
Plan- og ressursutvalget i Steigen

Møtedato
05.12.20t7

Forslag til vedtak:

Den omsøkte fradelingen er ikke i samsvar med jordlovens formålsparagraf og de hensyn som
skal tas i henhold til delingsbestemmelsene. Med bakgrunn i dette avslås søknaden.

Jfr. Jordlovens $$ | og 12 og plan-og bygningslovens $$ 26-l

Saksutredning:

Saken gjelder: Søknad om tillatelse til fradeling av utmarksteig

Søker: HaldisHelnes, Åsjordveien67,8285leines

Eiendom: gnr 13 bnr 15

Omsøkt areal: ca 150 daa

Erverver: Otto Helnes, Leinesveien 55, 8285 Leines

Planstatus: LNFR

Lovanvendelse: Jordloven $$ I og 12, Plan og bygningsloven $ 26-1

Eiendommen
Eiendommen gff 13 bnr 15 ligger på Åsjord. Totalarealet er på ca 180 daa.Ifølge
<Gardskart>> er cal2 daaer registrert som fulldyrkajord og beite. Den omsøkte teigen ligger
ved Åsjordvatnet. Den er ikke registrert i Gårdskart, men ut fra beskrivelsene i
skylddelingsforretningen er den beregnet til ca 150 daa. Ca 50 daa av teigen kan regnes som
produktiv skog. I <Gårdskart> er det registrert 2I daaproduktiv skog på eiendommen nede

ved Åsjorda. Arealet som ligger mellom Fv 633 og Åsjordelva tilhører ikke eiendommen(feil
på kartet), og er ikke med i beregningene.
Bygningsmassen på eiendommen består av en gammel driftsbygning, våningshus, garasje og
naust. Det er ikke drift på eiendommen.

Utmarksteigen
Den omsøkte teigen ligger i sørvestre ende på ^Åsjordvatnet. På grunn av feil på
kartgrunnlaget, er arealet beregnet til ca 150 daa ut fra beskrivelsene i
skylddelingsforretningen. Ca 50 daa må regnes som produktiv skog. Erverver har en hytte
med en tomt på ca2 daa i området. Området er i kommuneplanens arealdel definert som
LNFR-område.
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Lovgrunnlaget
Lovgrunnlaget for behandling av saken finnes i Jordloven og Plan-og bygningsloven

Jordloven av 1995,$ 1(formål) $12 (deling)

I7.Føremål
Denne lova har til føremål å leggjo tilhøvo slik til rette at jordviddene i landet med skog og fjell og alt som
hgyrer til (orealressursane), køn verte brukt på den måten som er mest gagnleg for samfunnet og dei som har
yrket sitt i londbruket.
Areolressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, variert bruksstruktur ut frå somfunnsutviklinga
i området og med hovudvekt på omsynet til busetjing, arbeid og driftsmessig gode løysingar.
Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek omsyn til ot ressursane skal disponerost ut frå frømtidige
generasjonar sine behov. Forvoltinga av arealressursone skol vera miljøforsvarleg og mellom anna to omsyn til
vern om jordsmonnet som produksjonsfaktor og ta vare på oreol og kulturlondskop som grunnlag for liv, helse
og trivsel for menneske, dyr og plonter

I72.Deling
Deling av eigedom som er nytto eller kon nyttast til jordbruk eller skogbruk mã godkjennast av departementet.
Det same gjeld forpakting, tomtefeste og liknande leige eller bruksrett til del av eigedom når retten er stifta for
lengre tid enn 70 år eller ikkje kan seiost opp av eigoren (utleigaren). Med eigedom meiner ein òg rettor som
ligg til eigedomen og partar i sameige.
Skol dyrka jord tokost i bruk til andre formål enn jordbruksproduksjon, eller skal dyrkbar jord takast i bruk slik ot
ho ikkje vert eigna tiljordbruksproduksjon i framtido, kan samtykke til deling ikkje givast uton ot det er gitt
somtykke til omdisponering etter 5 9.

Ved ovgjerd av om somtykke til deling skal givast, skal det leggjost vekt på om delingo legg til rette for ein
tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår mellom ønno omsynet til vern av
orealressursane, om delingo fører til ei driftsmessig god løysing, og om delinga kan føre til drifts- eller
miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kon leggjost vekt på andre omsyn dersom deifell inn under
formålet ijordlovo.
SjØlv om det etter tredje ledd ikkje ligg til rette for ö gi somtykke til deling, kan samtykke g¡vost dersom deling
vil vareta omsynet til busetjingo i omrâdet.
Somtykke til deling kan givast på slike vilkår som er nødvendige ov omsyn til deiføremålo som lovo skolfremja.
Føresegnene gjeld utan omsyn til om ein eigedom har fleire registernemningar når eigedomen eller ideell del ov
hon er på same eigarhand og etter departementet sitt skjønn må reknost som ei driftseining.
Samtykke til deling er ikkje nødvendig når særskild registrert del ov eigedom vert seld på tvangssol. Det same
gjeld dersom det i samband med offentleg jordskifte er nødvendig å dela eigedom.
Dersom deling ikkje er rekvirert innan tre år etter ot samtykke til deling er gitt, fell samtykket bort.
Departementet kan giforskrift om høve tilfrådeling ov mindre oreol utan godkjenning i samband med
g re nsej u ste ri ng ette r matr¡ kke I lovo.

Endra med lov 74 juni 2073 nr. 46 (ikr. l juli 2073, etter res. 74 juni 2013 nr. 642). Vert endra med lov 27 juni
2073 nr. 100 (ikr. 7 jon 2076, etter res. 27 juni 2013 nr. 736).

Plan og bygningsloven av 2008

9 26-1. Opprettelse og endrÍng ov eíendom

Opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse av ny festegrunn
for bonfeste som kon gjelde i mer enn 10 år, jf. lov om eigedomsregistrering, eller endring av eksisterende
eiendomsgrenser, må ikke gjøres på en slik mùte at det oppstår Íorhold som strider mot denne lov, forskrift
eller plon. Opprettelse eller endring som nevnt i fØrste punktum, må heller ikke gjØres slik ot det dannes tomter
som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller plassering etter reglene i denne lov.

Tilføyd ved lov 8 mai 2009 nr. 27
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Vurderinger:
Etter jordlovens $ 12kan ikke en landbrukseiendom deles uten godkjenning fra
departementet. Eiendommen må betraktes som en landbrukseiendom, selv om ressursene er
begrenset og det ikke er drift på eiendommen i dag. Utmarksteigen på ca 150 da¿

representerer en viktig del av denne eiendommens totale ressursgrunnlag. Skogressursene på
teigen må regnes som driwerdige, selv om det ikke er vei inn til teigen.

Formålet med delingsbestemmelsen er å sikre at arealressursene blir disponert på en måte som
gir en tjenlig, variert bruksstruktur i landbruket. I tillegg skal bestemmelsene sikre og samle
ressursene som grunnlag for landbruksdrift for nåværende og fremtidige eiere. Ved
vurderingen skal det blant annet tas hensyn til vern av arealressursene, og om delingen fører
til en driftsmessig god løsning. Det skal også legges vekt på om delingen kan føretil drifts-
eller miljømessige ulemper for landbruket i området.

Vurderingene skal settes i et langsiktig perspektiv. Den omsøkte fradelingen vil redusere
ressursgrunnlaget for eiendommen. Dette svekker eiendommens utnyttelsesmuligheter. Dette
taler mot å gi samtykke til deling. Fradelingen vil medføre at eiendommen splittes, og det
etableres en mindre skogeiendom ved Åsjordvatnet. Dette kan ikke betraktes som en
driftsmessig god løsning, og taler også mot foreslåtte deling.

Den omsøkte parsellen skal fortsatt benyttes til landbruk(uendret bruk). Området er definert
som LNFR-område i kommuneplanens arealplan, og den omsøkte delingen er ikke i konflikt
med denne.

Konklusjon
Den omsøkte fradelingen er ikke i samsvar med jordlovens formålsparagraf($1) og de hensyn
som skal tas i henhold til delingsbestemmelsene ($12). Med bakgrunn i dette avslås
søknaden.

Vedlegg:
- Kart over teigen
- Kopi av <<Gårdskart>
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SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - G.NR 117 B.NR 2

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Gjermund Laxaa
171985

Arkiv: G/BNR ll7l2

Saksnr.:
2401t7

Utvalg
Plan- og ressursutvalget i Steigen

Møtedato
05.t2.20t7

Forslag til vedtak:

Det gis tillatelse til fradeling av punktfeste som beskrevet på gnr 117 bnr 2 i Steigen
kommune. Hvis bua skal brukes til overnatting må det søkes særskilt om dette.

Jfr. Plan-og bygningsloven $$ 26-1

Saksutredning:

Saken gjelder: Søknad om tillatelse til fradeling av punktfeste

Formål: Fritidsformål

Søker: Johanna Olsen, Steigentunet, 8283 Leinesfiord

Eiendom: Gnr 117 Bnr 2

Tomtestørrelse : Punktfeste

Erververe Harald T. Skjelstad, Trollåsveien 4 A, 8011 Bodø

Arnt H. Nilsen, Risnakken 20, 8016 Bodø

Inge Lauritz Nilsen, Risnakken 16, 8016 Bodø

Planstatus: LNFR

Lovanvendelse:Plan-og bygningsloven $$ 26-1

Eiendommen
Gnr 1 17 bnr. 2ligger i Stavfiorden på sørsida av Foldfiorden. En mangler ØK-kart for
området, og har mangelfulle arealopplysninger om eiendommen. Området er veiløst, og ble
fraflyttet for mange år siden.

Punktfestet
I forbindelse med kaia som ble opprustet for noen år siden, ble det opparbeidet ei bu, som det
nå søkes punktfeste for.

Lovgrunnlaget
Lovgrunnlaget for behandling av saken finnes i Plan-og bygníngsloven
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Plan og bygningsloven av 2008

S 26-f . Opprettelse og endríng av eiendom

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

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

forskrift eller plon. Opprettelse eller endring som nevnt i Íørste punktum, mô heller ikke gjøres slik ot det donnes
tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller plossering etter reglene i denne lov.

Tilfgyd ved lov I mai2009 nr. 27.

Vurderinger:
Saken har sitt utgangspunkt i at et jaktlag som jakter elg i Stavfiorden har oppført ei bu/skur
på ei kai i Stavfiorden i 2008. Jaktlaget har tatt initiativ og vært med på opprusting av kaia.
Bua disponeres som lagerplass og bopel under elgiakta. Det er ikke uvanlig at kaiene i
Foldf orden er bebygd med ei bu/skur. Etablering av punktfestet vil fastsette
vedlikeholdsansvaret til eierne. Bruk av bua til overnatting må avklares med
bygningsmyndighetene. Med bakgrunn i dette kan deling av punktfeste til oppført bu/skur
godkjennes.

Vedlegg:

Søknad om deling m.v. - Harald T. Skjelstad
Kart
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Steigen Kommune,

8283 Leinesfjord

i:ì'ìí. Bodø,9. oktober 2017
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Søknad om deling av grunneiendom m.v.

Jeg visertiltrivelig møte med Lisbeth Dahle og Jan Harald Vindenes mandag 25.9

Søknad om deling av grunneiendom ble overlevert Johanna Olsens sønn torsdag
5.10. Familien skulle møtes i helgen for å feire Johannas 99 årsdag. Situasjonen er
den at Johanna er meget syk for tiden og hvordan dette vil utuikle seg er vanskelig å
ha noen formeníng om. Jeg sendte også med et utkast til leieavtale med grunneier
som skal tinglyses når punktfestet er i orden.

Som avtalt sender jeg over samarbeidsavtale mellom eierne av jaktbua. Denne må
revideres når festeavtalen er ok. Vi er nå 3 eiere idet Sten Røstgård ikke lenger er
medeier.

Vennligst bemerk at alle omkostninger iforbindelse med denne saken skal dekkes av
oss. Regning sendes til meg.

Ven nlig hilsen

ü
Harald T. Skjelstad

Telefon: 48 1218 80

E. post: h.t.skjelstad@gmail.com

â-- sE-) {



Samarbeidsavtale

Partene:
lnge Nilsen
Harald T. Skjelstad
Sten Røstgård
Arnt Nilsen

Kap. I - Bakgrunn og intensjon.
Partene har i mange år drevet Elgjakt i Stavflord til glede og rekreasjon. Trivsel og godt kameratskap
har kjennetegnet turene og denne samarbeidsavtale har som hensikt å forhíndre eventuelle
uoverensstemmelser mellom partene,
Bo forholdene har etter hvert blitt dårligere og dårligere. Dette er bakgrunnen for at partene besluttet å
oppføre en "bu"/ utvide bestående kai- skur på kai oppført på dugnad i Stavfjorden. En kai bygging
som for øvrig jaktlaget tok initiativ til.

tG,p.2 - Økonomi og eierforhold.
Bua ble oppført av partene sommeren 2008 og utgiftene likt fordelt mellom partene. Kostnadene ble
om lag kr. 60.000,- . Partene eier 25o/a hver av bua. Ved eventuelle endringer i eierforhold som
medfører et økonomisk oppgjør skal utgangspunktet være kr. 60.000,- pr. 1.1.200g.

Endríng av eierforhold ved arv:
Andel ibua kan kun arves i rett nedadstigende linje. Da hovedhensikten med bua er jakten i Stavfjord
er det arvemottaker som deltar ijakten som har førsterett til å motta arv i form av andel i bua. De
øvríge andelshavere må godkjenne slik endring av eierforhold. Dersom godkjenning ikke oppnås er
øvrige andelshavere pliktig til å overta/ innløse andelen etter samme prisfastsettelsè som ved sag av
andel.

Fastsetting av overtagelses pris skal ta utgangspunkt i partenes økonomiske utgifter pr. 1.1.2009 på
kr. 60,000,- og regulert etter SSB s' konsumprisindeks med 100% på overtagelestidspunktet.
Dersom en av andelshaverne íkke lenger ønsker, eller kan delta ijakten medfører dette ikke plikt til å
selge eller overdra sin andel. Under jaktperioden er da denne andelshaver pliktig til å leie ut sin "køye"
til deltager ijakten (nytt medlem av jaktlaget). Denne deltager i jakten er pliktig til å leie og gjøre opp
med andelshaveren.
Pris fastsettes til kr. 100,- pr. døgn. Denne utleiepris skal reguleres etter SSB s' konsumprisindeks
med f 00% annet hvert år.

Kap.3 - Bruk av bua.

lersom jaktlageU andelshaverne ikke lenger driver jakt i Stavflord kan andelshaverne med simpelt
flertall beslutte å leíe ut bua under utøvelse av elgjakten. Ved sternmelikhet har eldste andelshaver
dobbeltstemme.
Pris som beskrevet isíste setning kap. 2.
Øvrig utleíevirksomhet er ikke tillat.

Utenom jaktsesongen står andelshaverne fritt til å benytte bua iforbindetse med turer til Stavfjorden.
Det er i slike sammenhenger tillat å ta med familie og gode venner.
For å unngå "kollisjoned' anbefales det at øvrige andelshavere innformeres om planlagte turer til hvor
Bua skal benyttes. Unntatt herfra dersom brukeren vet at aktuelle andelshavere ikke skal besøt<e
fjorden på samme tidspunkt.

Hver av de 4 andelshavere har sin faste køye. Dette er'fredef' område hvor personlige ting trygt kan
lagres. lngen andre må under noen omstertdighet benytte en anenes køye med mindre tillatelse er
innhentet på forhånd. Dersom slik tillatelse er innhentet på forhånd plikter låneren å uoppfordret
erlegge eieren en leie pr døgn bestáende av 3 stk. % litersbokser pilsnerøl av beste kvalítet.

Kap. 4 - Vedlikchold.
Vedlikehold skal følge prinsippet "Den som bruker plikter å vedlikeholde". Dette innebærer at den som
bruker bua, det være seg under jaktsesongen eller andre besøk, straks skal utføre dette så sant dette



er mulig under hensyntagen til tilgang på nødvendige materialer, malíng m.v. eller tilgang på
nødvendig verktøy.

Kap. 5 - Generalforsamling.
Hvert år under jaktturen skal det etter mørkets frembrudd avholdes generalforsamling. Denne ledes av
eldste andelshaver. Hver eier har en stemmerett.
Under generalforsamlingen skal det nytes forfriskninger bestående av 0,7 liter Cognac av merket
Bråstad og med kvalítet XO. Verken mer eller mindre skal forfriske deltagerne undler
generalforsamlingen. lnntak ut over dette medfører at alle vedtak automatisk er ugyldige ved
dagslysets frembrudd den påfølgende dag.
Endringer av denne avtale krever 100% enighet under to generalforsamlinger.

Bodø, 15. april2009

lnge Nilsen
{io^- "'*-"(Harald T. Skjelstat( Sten Røstgård Arnt Nilsen

t*?u tUdt**
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SØKNAD OM FRADELING AV BOLIGTOMT PÅ DYRKET MARK - G.NR 22 B.NR
2

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Gjermund Laxaa
l7lr020

Arkiv: G/BNR 2212

Saksnr.:
76117

Utvalg
Plan- og ressursutvalget i Steigen

Møtedato
05.12.2017

Forslag til vedtak:

Det gis ikke dispensasjon til omdisponering av dyrket mark til boligformåI. Søknaden avslås

fordi den omsøkte fradelingen er ikke i samsvar med jordlovens formålsparagraf($l) og de

hensyn som skal tas i forhold til omdisponering og deling($9 og$12), samt bestemmelsene i
kommuneplanens arealdel.

Jfr. Jordlovens $$ 1, $ 9 og12. Plan og bygningsloven $ 26-1

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

Søker: Harald Willumsen, Saursfiord, 8283 Leinesfiord

Eiendom: Gnr 22bnr 2

Tomtestørrelse: ca 1,5 daa

Erverver: Monica V/illumsen, Skrivarhøyden 1, 9540 Talvik (datter til eier)

Planstatus: LSBN3_6 (Spredt bolig og næringsbebyggelse kan tillates).

Lovanvendelse: Jordloven $$ 1,9og l2,Planogbygningsloven $ 26-1

Eiendommen
Eiendommen gnr 22bnr 2 ligger i Saursfiord. Totalarealet er på
ca 1100daa. I <Gårdskarb er 33,3 daa registrert som fulldyrka jord, og8,2 daa

innmarksbeite. Det produktive skogarealet er på ca 315 daa. Bygningsmassen består av et
bolighus og garasje. Det er ikke jordbruksdrift på eiendommen. Dyrkamarka leies ut til
grasproduksjon.

Tomta
Den omsøkte tomta er på ca t,5 daa, og ligger på dyrkamark som høstes av et nabobruk.
Området er i kommuneplanens arealdel definert som LSBN3_6, der spredt bolig og
næringsbebyggelse kan tillates. Den omsøkte delingen er ikke i konflikt med
strandsonebestemmel sene.

Lovgrunnlaget
Lovgrunnlaget for behandling av saken finnes i Jordloven og Plan-og bygníngsloven
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Jordloven av 1995,$ l(formål),$9 Omdisponering $12 (deling)

Il.Føremål
Denne lova har tilføremäl å leggja tilhøva slik til rette at jordviddene i landet med skog og fjell og alt som
hgyrer til (orealressursone), kon verte brukt på den måten som er mest gognleg for somfunnet og dei som har
yrket sitt i landbruket.
Arealressursane bør disponerost på ein måte som gir ein tenleg, voriert bruksstruktur ut frå samfunnsutviklingo
i området og med hovudvekt pâ omsynet til busetjing, orbeid og driftsmessig gode løysingor.
Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek omsyn til at ressursane skal disponerast ut frâ framtidige
generasjonar sine behov. Forvaltinga ov orealressursane skal vero miljøforsvarleg og mellom onna to omsyn til
vern om jordsmonnet som produksjonsfoktor og to vøre på oreol og kulturlandskap som grunnlog for liv, helse

og trivsel for menneske, dyr og plonter

9 9.Bruk ov dyrka og dyrkbar jord

Dyrka jord må ikkje brukast til føremöl som ikkje tek sikte på jordbruksproduksjon. Dyrkbor jord må ikkje

disponerast slik ot ho ikkje vert eigna tiljordbruksproduksjon i framtido.
Deportementet kon i særlege høve gi dispensasjon dersom det etter ei somlo vurdering ov tilhøvo Í¡nn at
jordbruksinteressene bør viko. Ved avgjerd skal det mellom onno takast omsyn til godkjende planar etter plan-
og bygningslovo, drifts- eller miljømessige ulemper for londbruket i omrödet, kulturlandskapet og det
samfunnsgagnet ei omdisponering vil gi. Det skol òg tøkost omsyn til om areolet kon førost ottende til
jordbruksproduksjon. Det kon krevjast logt fram alternotive lØysingar.

Samtykke til omdisponering kan givast pâ slike vilkôr som er nødvendige av omsyn til deiføremâla lova skal

fremjo.
Dispensasjonen fell bort dersom arbeid for å nytto jorda til det aktuelle føremålet ikkje er sett igong innon tre år
etter ot vedtaket er gjon.
Departementet kan påby at ulovlege anlegg eller byggverk vert tekne bort.

I72.Deling
Deling av eigedom som er nytto eller kan nyttost til jordbruk eller skogbruk må godkjennast av deportementet.
Det some gjeld forpokting, tomtefeste og liknande leige eller bruksrett til del av eigedom nâr retten er stifta for
lengre tid enn 70 âr eller ikkje kan seiast opp av eigoren (utleigoren). Med eigedom meiner ein òg rettar som
ligg tileigedomen og partar isomeige.
Skol dyrko jord tokast i bruk til ondre formål enn jordbruksproduksjon, eller skal dyrkbar jord takast i bruk slik at
ho ikkje vert eigno tiljordbruksproduksjon iframtida, kan somtykke til deling ikkje givast uton at det er gitt
somtykke til omdisponering etter I9.
Ved avgjerd ov om samtykke til deling skal givost, skol det leggjost vekt på om delinga legg til rette for ein
tenleg og variert bruksstruktur i londbruket. I vurderinga inngår mellom onno omsynet til vern av
orealressursane, om delingo fører til ei driftsmessig god løysing, og om delingo kan føre til drifts- eller
miljømessige ulemper for londbruket i området. Det kan leggjast vekt på ondre omsyn dersom dei fell inn under

formålet ijordlovo.
SjØlv om det etter tredje ledd ikkje ligg til rette for å gi samtykke til deling, kan somtykke givast dersom deling
vil voreto omsynet til busetjingo i området.
Samtykke til deling kon givast på slike vilkår som er nødvend¡ge av omsyn til deiføremåla som lova skolfremjo.
Føresegnene gjeld utan omsyn til om ein eigedom hør fleire reg¡sternemningor når eigedomen eller ideell del av
han er pâ same eigarhand og etter deportementet s¡tt skjønn må reknast som ei driftseining.
Samtykke til deling er ikkje nØdvendig når særskild registrert del ov eigedom vert seld på tvongssal. Det some
gjeld dersom det i sambond med offentleg jordskifte er nødvend¡g å dela eigedom.
Dersom deling ikkje er rekvirert innon tre år etter at somtykke til deling er gitt, fell somtykket bort.
Departementet kon giforskrift om høve tilfrådeling ov mindre oreol utan godkjenning i samband med
grensejustering etter motrikkellovo.
Endrø med lov 74 juni 2O73 nr. 46 (ikr. l juli 2013, etter res. 14 juni 2013 nr. 642). Vert endro med lov 27 juni
2013 nr. 700 (ikr. 7 jon 2076, etter res. 21 juni 2073 nr. 736).
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Plan og bygningsloven av 2008

9 26-1. Opprettelse og endrìng ov eiendom

Opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse av ny festegrunn
for bortfeste som kan gjelde i mer enn 70 år, jf. lov om eigedomsregistrering, eller endring av eksisterende
eiendomsgrenser, mö ikke gjøres pö en slik måte at det oppstår forhold som strider mot denne lov, forskrift
eller plan. Opprettelse eller endring som nevnt iførste punktum, mö heller ikke gjøres slik ot det donnes tomter
som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller plossering etter reglene i denne lov.

Tilføyd ved lov 8 moi 2009 nr. 27.

Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og jordlovens SS 9 og 12 -høring

Det er søkt om dispensasjon for fradeling av boligtomt på dyrket mark, og saken er

sendt på høring til Fylkesmannen i Nordland, Nordland Fylkeskommune og

Sametinget.

Følgende tilbakemeldinger er gitt(se også vedlegg):

Nordland Fylkeskommune - kan ikke se at tiltaket er i konflikt med regional politikk

slik dette er formulert i fylkesplanens arealpolitiske retningslinjer. Tiltaket er heller

ikke i konflikt med kjente verneverdige kulturminner.

Sametinget - kan ikke se at det er fare for at det omsøkte tiltaket kommer i konflikt

med automatisk fredete, samiske kulturminner

Fylkesmannen i Nordland- fraråder kommunen å gi dispensasjon fra

kommuneplanens arealdel for fradeling av omsøkte boligtomt. Dette begrunnes

med at det ansees som svært uheldig at det tillates bebyggelse på dyrket mark. De

påpeker at Plan-og bygningsloven $ 19-2 fastslår at dispensasjon ikke kan gis

dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensyn til lovens

formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. Det henvises også til bestemmelsene

til kommuneplanens arealdel punkt 4.1. ogjordvernhensyn.

Fylkesmannen påpeker også at det er viktig å ta hensyn til strandsonevernet, og at

det vil være uheldig med bebyggelse for nært naturtypen Saursfjordfjæra

representerer.
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Vurderinger:

Formålet med forbudet mot omdisponering er å verne produktive jordbruksarealer.

Bestemmelsen skal sikre at viktige jordressurser ikke omdisponeres til andre formåI.
Gjennom statlige og regionale føringer har det de siste årene blitt økt fokus på jordvern, og det
skal foreligge <særlege høve>> for å kunne gi samtykke.
Jordloven $ I 2 ble i 2013 endret. I korthet gar endringene ut på at det nå i større grad skal
foretas en helhetsvurdering, mens man tidligere skulle ta stilling til om fradelingen enten
var driftsmessig forsvarlig eller at sterke samfunnsinteresser talte for fradeling. Samtykke til
omdisponering kan gis etter en samlet vurdering av flere forhold.

Det flere hensyn som skal vurderes, bla hensynet til <vern av arealressurseneD. Det
omsøkte arealet høstes i dag, og ligger i et kjerneområde for landbruket i Steigen. Selv om det
søkes om ei tomt på bare 1,5 daa, vil fradelingen påvirke utnyttelsen av arealene rundt tomta.
En registrerer at bonden som høster jorda i dag er positiv til tiltaket, men saken må sees i et
større og langsiktig perspektiv. At det etableres en boligtomt i dette området kan medføre
driftsmessige ulemper ved at jordbruksarealene blir oppstykket.

En skal også vurdere samfunnsnytten av omdisponeringen. Hensynet til bosetting er en del av
dette. For kommunen er det viktig at en legger til rette for økt bosetting. Vi har forståelse for
at familien ønsker å etablere seg i nærheten av familien. Men vi mener det finnes andre
tomtealternativer i området som ikke legger press på produktive jordbruksarealer.

Forbudet mot omdisponering legger opp til et strengt jordvem, og etter en helhetsvurdering
mener en at det ikke foreligger <særlege høve> for å kunne gi samtykke i dette tilfellet.

Den omsøkte tomta ligger i et område som kommuneplanens arealdel definert som LSBN3_6,
der spredt bolig og næringsbebyggelse kan tillates, men kommuneplanens bestemmelser
fastsetter at bebyggelse ikke kan lokaliseres på dyrka eller dyrkbar mark ( a.1 a.) Når det
gjelder strandsonevernet, er dette avklart gjennom prosessen med den nye kommuneplanen.
Den omsøkte delingen er ikke i konflikt med strandsonebestemmelsene.

Konklusjon
Det gis ikke dispensasjon til omdisponering av dyrket mark til boligformål. Den omsøkte
fradelingen er ikke i samsvar med jordlovens formålsparagra($l) og de hensyn som skal tas i
forhold til omdisponering og deling($9 og$12), samt bestemmelsene i kommuneplanens
arealdel.

Vedlegg:
- Søknad om dispensasjon - Harald og Monica V/illumsen
- HøÅngsuttalelser (FMNO, Nordland FK, Sametinget
- Kart
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Monica Willumsen
Skrivarhøyden 1

9540 Talvik
monica willumsen @ hotmail.com
tlt 99034324

Steígen Kommune
Plan, utvikling og drift
8283 Leinesfjord

7.10.17
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søknad om d¡spensasjon og fradeling av boligtomt på dyrket mark.

Vi ønsker med dette_a søke om dispensasjon og fradeling av bolig tomt på dyrket mark i
Saursfjord, grunnnr Z2l2 eier Harald Emil Willumsen.
Den dyrkbare marken leies i dag ut til en bonde, vi har vært i kontakt med boden og hun
stiller seg positiv til at marken tildeles til boligtomt.

Vi er en familie bosaü iAlta kommune men ønsker nå å flytte til Steigen som er midt
barndomshjem. På grunn av tilknytning og nærhet til famiiie er det i éaursfjord vi ønsker å
bo og det fins per i dag íngen kommunaleboligtomter i saursfjord.

Vedlagt liggeret kart over området der det er tegnet inn ønsket piassei-ing, innkjø;sei og
ca størrelse på boligtomten (ca 1,S mål).

Denne søknaden underskrives av eier av eiendommen samt søker av boligtomt.

Mvh
Monica Willumsen

Eier
Harald Emil Willumsenç/'
frëlza/¿' þ¿T/u.mr<¿,

Søker
Monica Willumsen

ril
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Steigen kommune
7857
8281 Leinesf,ord

Besøksadresse: Statens Hus
Moloveien 10, 8002 Bodø
Postadresse: Postboks 1405
8002 Bodø

Telefon:75 53',l5 00
Telefaks: 75 52 Og 77

Saksb.: Axel Sveaass
e-post: fmnoasv@fylkesmannen. no

Ttf:7554 7857
Vår ref: 2017t6746
Deres ref: 1711020

Vår dato: 22.11.2017
Deres dato: 30.10.2017

Arkivkode: 421.3

fmnopost@fylkesmannen.no
www.ff lkesmannen.no/nordland
Organ¡sasjonsnr.: 974 764 687

Uttalelse - høring - dispensasjon fra kommuneplanen - Fradeling av
boligtomt - 2212 - Steigen

Vi viser til oversendelse av søknad om dispensasjon datert 30.10.2017

FYLKESi'ANNENS KONKLUSJON

Fylkesmannen fraråder kommunen å gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdelfor
fradeling av bolígtomt på gnr 2212 i Saursflord.

Vi mener det vilvære svært uheldig om det tillates bebyggelse på dyrka mark. Plan- og
bygningsloven $ 19-2 fastslår at dispensasjon ikke kan gis dersom hensynene bak
bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir
vesentlig tilsidesatt. ltillegg må fordelene ved å gidispensasjon være klart større enn
ulempene etter en samlet vurdering. Vi mener at denne saken ikke oppffller disse kravene.

I tillegg står det i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel punkt 4.1 - LNFR-områder for
spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse, blant annet at: <<Bebyggelse skatikke
lokaliseres på dyrka mark som er i, eller har væñ i drift de sisfe l0 år, eller nærmere dyrka
mark enn 10 meter, jf. kartbase ARs.)

Hvis kommunen likevel finner gode grunner til å gi dispensasjon ber vi om at andre steder
vurderes som ikke vil berøre viktige jordressurser.

SAKENS BAKGRUNN

Steigen kommune har mottatt søknad om dispensasjon og fradeling av boligtomt på dyrket
mark i Saursflord. Området er i kommuneplanens arealdel definert som LSBN3_6, der spredt
bolig og næringsbebyggelse kan tíllates. I\øper av tomta er en familie som ønsker å flytte til
Steigen, og som har famille i området.

FYLKESMANNENS VURDERING

Landbruk
Vi mener det er positivt med tilflytting til Steigen og forstår at søkers tilknytning Saursfiord
gjør dette til det mest aktuelle stedet å flytte til.

Likevel er det slik kommunen har et ansvar for å sikre at viktige jordressurser ikke blir
omdisponert eller gjort ubrukelig for jordbruksproduksjons ifremtiden. Det er både gjennom



statlige og regionale føringer blitt økt fokus på jordvern. Vi vil derfor vise til nasjonal
jordvernstrategi og Strategisk plan for jordvern i Nordland som viktige verktøy i denne
sammenheng.

Selv om tiltaket kun vil berøre 1,5 daa. består hele den omsøkte tomten av fulldyrka jord per
dags dato. Vi mener derfor at det må vurderes andre alternativer. lnnenfor eiendommen gnr
2212 fins det flere andre steder som ikke vil innebære omdisponering av dyrka mark. På
kartutsnittet under er det markert områder i lilla som kan vurderes.

Kartutsnift. ylser omsøkt tomteareal, mens lilla viser forslag til alternative områder

I søknaden er det også argumenter med at bonden, som for tiden leier jorda og driver jorda,
er positiv til tiltaket. Dette mener vi ikke bør være avgjørende faktor ettersom bonden selv
ikke eier jorda.

Miljø- og naturverdier
Det er viktig å ta hensyn til strandsonevernet og at tiltaket ikke vil gå på bekostning av viktige
natur-, frilufts- og landskapsverdier. Mange fugler benytter gruntvannsområdet i forbindelse
med rasting under trekk. Det vil således være uheldig med bebyggelse for nært naturtypen
Saursflordf,æra representerer. Kommunen bør forholde seg til overordnede arealavklarte
byggeområder (LSBN3 og B/BN/BOP) like sørøst for det omsøkte arealet.

ORIENTERING OM VEDTAK

Vi ber om å bli orientert om vedtaket i saken



Med hilsen

Magne Totland (e.f.)
underdirektør Axel Sveaass

rådgiver

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.

Saksbehandlere:
Ole Christian Skogstad - miljøavdelingen
Axel Sveaass - Landbruks- og reindriftsavdelingen

Kopitil:
Nordland frTlkeskommune Postmottak Fylkeshuset BO4B Bodø
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Steigen kommune
Rådhuset
8283 LEINESFJORD

Áss¡ecleHr¡oAr-LE rs¡ú(SBEHANDtER

A'me Håkon Thomåsseî, +47 7a 17 41 eg

am€.hd(on.tlromassen@samedigO¡.rc

DrJÁ srÊv.rDERES RÊF

1il1024-3

MUA stEv.ArÄR REF

1715008 - 3

BIEJW€/DATO

11.1't.2017

SAME'INCEI

_" -l

G¡€hto gå gul¡t{tal¿ /Oppgls vêd h€rrend€ls

Søknad om fradeling av boligtomt - Gbnr 2212 i Steigen
kommune
Vi viser til deres brev av 30.10.2A17.

Etter vår vurdering av beliggenhet, omfang og annet kan vi ikke se at det er fare for at det
omsøkte tiltaket kommer i konflikt med automatisk fredete, samiske kullurminner. Sametinget
har derfor ingen spesielle merknader til nevnte søknad om fradeling av boligtomt gbnr 2212 i

Steigen kommune.

Skulle det likevel under arbeid i marken oppdages gjenstander eller andre spor som tyder på
eldre aktivitet iområdet, må arbeídet stanses og melding sendes Sametinget omgående, jf. lov
9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml,) S I annet ledd. M forutsetter at dette pålegg formidles
videre tildem som skalutføre arbeidet i marken.

Det vises for øvrig til egen uttalelse fra Nordland fflkeskommune.

Varrudagáj lMed hilsen

Andreas Stångberg
Fágajodiheaddji /Fagleder

Dát tjála Ie elemñvnâlatt¡at dàhkkidun ¡a vuoilájtjâlek sâdd¡duwá./
Dette dokumentet et elekþon¡sk godkjent og sêndes úen sîgnatur.

Arne Håkon Thomassen
seniorráded iddje/seniorrådgiver

LEINÊSFJORD828i:l
Hovedmottaker:
Steigen kommune Rådhuset

Kopiija / Kopi til:
Nordland fylkeskommune Poslmottak 8048 BODø
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Steigen kommune
Leinesford

t']i:;1,.):,

C I

8283 LEINESFJORD

Planfaglig
Så langt vi
formulert i

kan se vil tiltaket ikke være i strid med regional politikk slik dette blant annet er

Med vennlig hilsen

Geir Davidsen
seksj onsleder for Kulturminner

Martinus Hauglid
arkeolog

Delte dokumentet er erektronisk godþent og har derfor ikke undersrcrift.

Adresse

3ålsft;ffiîi om dispensasjon for fradering av borigromr - gnr 22 bnr 2 -

Med bakgrunn i lov om.ku-lturminner, naturmangfoldloven 
!s n]an- og bygningsroven, herunderg'lkesplanen og rikspolitirk;äöriö." 

út ñoiàäffir..to,o-une turgende unarelse :

Planfaglig vurdering: Katrine Erikstad, seksjonsreder pran og miljø, trf.7565 05 95
Kultrrminnefaglig
Tiltaket er sjekkãt mot våre arkiver' Så langt en kjenner til, er_det ikke i konflikt med kjenteverneverdige kulturminner' Atte kutnrminier erí*al*rla ¡ur" registrert.Sku'e kommuneninnvilge søknaden' vilfvlkesk;^^;"derfor 

"ir;;ii tliäs_haveri lrr"rrlir* og merdeplikrdersom en under-4iti1tst"n tiliË**på fomminn.iË. ur,rr*rinnerovens g g andre ledd.Dersom der under aøer.agistiiË;;ä;g"s gamle gi.nr#à"., ansamringer av treku' ellerunaturlige/uventede steinkonsen;t;Jj;;., rã rurtili*"ìi N*¿r*¿,rîã"ättes umiddelbarr. Derforutsettes at nevnte pålegg úrËïäàre til ¿.r ,orn Jui utførearbeide i marken.
uttalelsen gielder ikke samiske kulturminner; det vises til egen uttarerse fra sametinget.

Postmottak
Fylkeshuset

8048 Bodø

Tlf.: 75 65 05 Z0
E-post: post@nfk.no Kultur, miljø og folkehelse

Kulturminner i Nordland
Martinus Hauglid
Tlf: 909 591I I

Ì: ¡,ì1:ai +
1 t fi'jv îrj¡l

Besøksadresse Moloveien16
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SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM . G.NR 99 B.NR 3

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Gjermund Laxaa
17lt087

Arkiv: G/BNR 9913

Saksnr.:
771r7

Utvalg
Plan- og ressursutvalget i Steigen

Møtedato
05.12.2017

Forslag til vedtak:

Det gis tillatelse til fradeling av bebygd tomt til boligformälpãca2,0 daafra Gnr 99 Bnr 3 i
Steigen som omsøkt.

Jfr. Jordlovens $$ 1 og 12 ogPlan-og bygningslovens $$ 26-1,27-1,27-2 og27-4.

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

Søker: Henriette Hansen, Håsand, 8286 Nordfold

Eiendom: gnr 99 bnr 3

Tomtestørrelse: ca 2 daa

Erverver: Henriette Hansen, Håsand, 8286 Nordfold

Planstatus: LSBNF6_7(Spredtbolig, fritidsellernæringsbebyggelse)

Lovanvendelse: Jordloven $$ I og12

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

Eiendommen
Eiendommen gnr 99 bnr 3 ligger på Håsand. Totalarealet er i følge <Gårdskart> på ca 590 daa.

Ca 80 daa er registrert som fulldyrka jord og beite. Det produktive skogarealet er på ca 300
daa. Bygningsmassen består av et våningshus, kårbolig, driftsbygning, garasje/uthus og
naust. Bruket drev med melkeproduksjon, men drifta opphørte for noen år siden.
Dyrkamarka leies ut til grasproduksjon.

Tomta
Den omsøkte tomta er päca2 daa, og omslutter kårboligen på eiendoÍrmen. Huset har vært
utleid som helårsbolig de siste årene. I kommuneplanens arealdel er området avsatt til spredt
bolig, fritids og næringsbebyggelse (LSBNF6_7).

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

Jordloven av 1995,$ 1(formål) $12 (deling)
5 l.Føremål
Denne lovo hor til føremål å leggja tilhøvo slik til rette at jordviddene i londet med skog og fjell og olt som
høyrer til (arealressursone), kon verte brukt på den måten som er mest gagnleg for samfunnet og dei som hor
yrket s¡tt i landbruket.
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Arealressursone bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, variert bruksstruktur ut frö somfunnsutviklinga
i området og med hovudvekt på omsynet til busetjing, arbeid og driftsmessig gode løysingar.
Ein somfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek omsyn til ot ressursone skol disponerast ut Írå framtid¡ge
generasjonar sine behov. Forvaltingo ov oreolressursone skal vera miljøforsvarleg og mellom anna to omsyn til
vern om jordsmonnet som produksjonsfaktor og to vore på oreol og kulturlondskap som grunnlog for liv, helse

og trivsel for menneske, dyr og planter
I72.Deling
Deling av eigedom som er nytta eller kon nyttast til jordbruk eller skogbruk må godkjennost ov deportementet.
Det some gjeld forpokting, tomtefeste og liknande leige eller bruksrett til del av eigedom nôr retten er stifta for
lengre tid enn 70 år eller ikkje kon seiost opp ov eigaren (utleigaren). Med eigedom meiner ein òg rettar som
ligg tileigedomen og partar isomeige.
Skal dyrka jord takast i bruk til andre formål enn jordbruksproduksjon, eller skol dyrkbar jord tokast i bruk slik ot
ho ikkje vert eigno tiljordbruksproduksjon iframtida, kon samtykke til deling ikkje givast utan at det er gitt
somtykke til omdisponering etter I9.
Ved ovgjerd ov om somtykke til deling skal givast, skal det leggjost vekt på om delinga legg til rette for ein
tenleg og voriert bruksstruktur i landbruket. I vurderingo inngår mellom onna omsynet til vern av
orealressursane, om delinga fører til ei driftsmessig god løysing, og om delinga kan føre til drifts- eller
miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan leggjast vekt pö andre omsyn dersom dei fell inn under

formålet ijordlova.
SjØlv om det etter tredje ledd ikkje ligg til rette for å gi samtykke til deling, kan samtykke givast dersom deling
vil voreta omsynet til busetjinga i omrãdet.
Samtykke til deling kan givost på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei Íøremåla som lova skalfremja.
Føresegnene gjeld utan omsyn til om ein eigedom har fleire registernemningor når eigedomen eller ideell del ov
han er på same eigarhand og etter deportementet sitt skjønn må reknast som ei driftseining.
Samtykke til deling er ikkje nødvend¡g når særskild registrert del av eigedom vert seld på tvangssal. Det some
gjeld dersom det i samband med offentleg jordskifte er nødvendig â delo eigedom.
Dersom deling ikkje er rekvirert innan tre år etter ot somtykke til deling er gitt, fell somtykket bort.
Deportementet kan giforskrift om høve tilfrödeling av mindre oreal utan godkjenning i samband med
g re nsej uste ri ng ette r matrikke Ilova.

nEndro med lov 74 juni 2013 nr. 46 (ikr. 7 juli 2073, etter res. 14 juni 2013 nr. 642). Vert endro med lov 27 juni
" 2073 nr. 700 (ikr. 1 jon 2076, etter res. 21 juni 2073 nr. 736).

Plan og bygningsloven av 2008

S 26-1. Opprettelse og endring av eiendom

Oppreftelse av ny grunne¡endom, ny anleggseiendom eller nytt jordsame¡e, eller opprettelse av ny
festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 àr, jf. Iov om eigedomsregistrer¡ng, eller endring
av eksisterende eiendomsgrensei må ikke gjøres på en slik mäte 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 27-1. Vannforsyning

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

Nàr offentlig vannledning gàr over eiendommen eller i veg som støter t¡l den, eller over
nærliggende areal, skal bygning som l¡gger pà eiendommen knyttes til vannledningen. Vil defte etter
kommunens skjønn være forbundet med uforholdsmess,g sforkostnad, eller særlige hensyn tilsier det,
kan kommunen godkjenne en annen ordning.

Side 43 av 49



Sak77ll7

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 også for eksisterende byggverk.

Tilføyd ved lov I mai2009 nr. 27.

527-2. Avtøp

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

Nâr offentlig avløpsledning gëtr over eiendommen eller i veg som støter til den, eller over
nærliggende areal, skal bygning som ligger pà eiendommen, knyttes til avløpsledningen. Vil dette etter
kommunenes skjønn være forbundet med uforholdsmessþ sfor kostnad eller særlige hensyn tilsier
det, kan kommunen godkjenne en annen ordning.

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

Reglene i andre og tredje ledd gjelder også 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 mäte 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 uforholdsmesslg vanske
eller utgift, kan kommunen godta en annen ordning.

Tilføyd ved lov I mai2009 nr. 27.

Vurderinger:

Utgangspunktet for søknaden er at nåværende eier planlegger å overdra eiendommen til sin
sønn som sammen med sin familie skal tilflytte eiendommen. Eier ønsker derfor å få fradelt
kårboligen for å kunne flytte til denne når overdragelsen er realisert.
Delingsbestemmelsen i jordloven $ 12 ble i 2013 endret. I korthet går endringene ut på at det
nå i større grad skal foretas en helhetsvurdering, mens man tidligere skulle ta stilling til om
fradelingen enten var driftsmessig forsvarlig eller at sterke samfunnsinteresser talte for
fradeling.
I tillegg til jordbruks-og skogbruksarealene, inngår også bygningsmassen i eiendommens
ressursgrunnlag. Kårboligen er en del av dette. I forhold til $ 12 er det flere hensyn som skal
vurderes, bla hensynet til <vern av arealressursene>>. En fradeling av kårboligen vil i
utgangspunktet svekke ressursgrurìnlaget, men må vurderes opp mot relevante forhold som
taler for at delingen kan godkjennes.
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Generelt kan en hevde at behovet for kårboliger har endret seg med tiden. For mange
gårdsbruk er kårbolig unødvendig for drifta. At denne problemstillingen tas opp ved et
eierskifte er naturlig. Det omsøkte delingen må sees i sammenheng med eierskiftet på denne

eiendommen. Det ansees som positivt at et av barna vil flytte tilbake og skape drift på bruket.
At karboligen fradeles for at dagens eier skal kunne etablere seg i nærheten av bruket, er en

del av denne prosessen. Kårboligens beliggenhet i forhold til areal og bygningsmasse på

eiendommen er gunstig, og at det etableres en egen boligtomt her, vil ikke skape
nevneverdige problemer for fremtidig drift på eiendommen. Tomta har egen innkjørsel
til frlkesveien, ligger i et hjørne på eiendommen og berører ikke dyrket mark.

Jordlovens $12 åpner for at samtykke til deling kan gis dersom den ivaretar hensynet til
bosetting i området. Det er argumentert med at fradelingen av kårboligen er en del av
eierskifteprosessen, og at ny generasjon tilflytter og driver bruket. Dette må ansees som
positiv.

Konklusjon
Selv om fradeling av kårboligen i utgangspunktet kan betraktes som en svekkelse av
eiendommen ressursgrunnlag,har en ut fra en helhetsvurdering konkludert med at den
omsøkte fradelingen ikke er i konflikt med jordlovens formålsparagraf(91) og de hensyn som
skal tas i henhold til delingsbestemmelsene ($12).

Vedlegg:
- kart
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GARDSKART 1B4s-99/3
T¡lknyttede grunneiendommer:
oo/1 - oo/ç

NORSK INsTITUTT FOR

NIBIO
û

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

bakgrunnskart for gjenkjennelse. Areal-

statistikken viser arealer i dekar for alle
teiger på eiendommen. Det kan forekomme

avrundingsforskjeller i arealtallene.
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SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM G.NR 74 B.NR 27

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Gjermund Laxaa
tT llrtr

Arkiv: G/BNR 74127

Saksnr.:
781t7

Utvalg
Plan- og ressursutvalget i Steigen

Møtedato
05.t2.2017

Forslag til vedtak:

Det gis tillatelse til fradeling av inntil 1,5 daa tomt til fritidsformål fra Gnr 74bnr 27 i Steigen
kommune. Tomta plasseres innenfor det området på eiendommen som er åpnet for spredt
fritidsbebyggelse (LSBFN5 2), og ikke er i konflikt med strandsonebestemmelsene. Det
omsøkte arealet er redusert fordi omsøkt areal ikke er i samsvar med bestemmelsene i
kommuneplanens arealdel. Hensiktsmessig arrondering av grensene giøres under
oppmålingen.

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

Saksutredning:
Saken gielder: Søknad om tillatelse til fradeling av tomt

Formål: Fritidsformål

Søker: Hans D. Andersen, Tunbo 25,1807 Askim

Eiendom: gnr 74bm 27,34

Tomtestørrelse: ca 15 daa

Planstatus: LSBNF5 2, LNFR

Lovanvendelse: Jordlovens $$ I og12 ogPlan-og bygningsloven $$ 26-1

Gebynegulativ for Steigen kommune

Eiendommen
Eiendommen gff 74 bnr 27 og 34 ligger på Nygård-Engeløya. Totalarealet er i følge Gårdskart
ca94 daa Ca20 daa er registrert som innmarksbeite og dyrkajord., mens det i
skogteigen(74134) er registrert ca27 daaproduktiv skog. Bygningsmassen består av eldre
driftsbygning og våningshus Det er ikke landbruksdrift på eiendommen. Dyrkajorda leies ut
til et bruk pâEngeløya.
Tomta
Den omsøkte parsellen ligger sør for dyrkajorda, og er på ca 15 daa. Det meste av arealet er
uproduktive arealer (krattbevokst impediment, og fiæregrunn). I området ligger en bebygd
hyttetomt. I den sørøstlige delen av tomta er det åpnet for spredt fritidsbebyggelse
(LSBNF5 2), men resten er definert som LNFR-område i kommuneplanens arealdel
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Lovgrunnlaget
Lovgrunnlaget for behandling av saken finnes i Jordloven og Plan-og bygníngsloven

Jordloven av 1995,$ l(formål) $12 (deling)
I7.Føremål
Denne lova har tilføremöl å leggja tilhøva slik til rette ot jordviddene i landet med skog og fjell og alt som
høyrer til (areolressursone), kon verte brukt på den möten som er mest gognleg for samfunnet og dei som hor
yrket sitt i landbruket.
Arealressursane bør disponerast på ein mãte som gir ein tenleg, variert bruksstruktur ut frå samfunnsutviklinga
i området og med hovudvekt på omsynet til busetjing, orbeid og driftsmessig gode løysingar.
Ein samfunnsgagnleg bruk inneber ot ein tek omsyn til ot ressursone skol disponerast ut frö Íramtidige
generasjonar sine behov. Forvaltinga av arealressursone skol vero miljøforsvarleg og mellom onno to omsyn til
vern om jordsmonnet som produksjonsfaktor og to vore pö areal og kulturlandskap som grunnlag for liv, helse
og trivsel for menneske, dyr og planter
IL2.Deling
Deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk må godkjennøst ov departementet.
Det some gjeld forpakting, tomtefeste og liknonde leige eller bruksrett til del av eigedom når retten er stifta for
lengre tid enn 70 ör eller ikkje kan seiost opp av eigoren (utleigaren). Med eigedom meiner ein òg rettar som
ligg til eigedomen og partor i sameige.
Skal dyrka jord takost i bruk til ondre formål enn jordbruksproduksjon, eller skal dyrkbar jord tokost i bruk slik ot
ho ikkje vert eigna tiljordbruksproduksjon iframtida, kan samtykke til delìng ikkje givast uton ot det er gitt
samtykke til omdisponering etter g 9.

Ved ovgjerd av om samtykke til deling skol givost, skøl det leggjost vekt på om delingo legg til rette for ein
tenleg og variert bruksstruktur i londbruket. I vurderinga inngår mellom onno omsynet til vern av
orealressursane, om delinga fører til ei driftsmessig god løysing, og om delinga kon føre til drifts- eller
miljømessige ulemper for londbruket i området. Det kan leggjast vekt på andre omsyn dersom dei fell inn under

formålet ijordlova.
SjØlv om det etter tredje ledd ikkje ligq til rette for å gi samtykke til deling, kan samtykke givost dersom deling
vil vareto omsynet til busetjinga i området.
Somtykke til deling kon givast på slike vilkãr som er nødvendige ov omsyn til dei føremåla som lova skalfremja.
Føresegnene gjeld uton omsyn til om ein eigedom hor fleire registernemningar når eigedomen eller ideell del av
han er på some eigarhand og etter deportementet sitt skjønn må reknast som ei driftseining.
Somtykke til deling er ikkje nØdvendig nôr særskild registrert del av eigedom vert seld på tvangssal. Det same
gjeld dersom det i samband med offentleg jordskifie er nødvendig å delo eigedom.
Dersom deling ikkje er rekvirert innan tre år etter ot somtykke til deling er gitt, Íell samtykket bon.
Deportementet kon giforskrift om høve tilfrådeling ov mindre areol utan godkjenning i sombond med
g re nsej uste ri ng ette r matrikke I lova.

nEndra med lov 14 juni 2013 nr. 46 (ikr. 7 juli 2073, etter res. 14 juni 2013 nr. 642). Vert endra med lov 27 juni
" 2013 nr. 100 (ikr. 1 jan 2076, etter res. 27 juni 2013 nr.736).

Plan og bygningsloven av 2008

S 26-f . Opprettelse og endring av eiendom

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

festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 70 år, jf. lov om eigedomsregistrering, eller endring ov
eksisterende eiendomsgrenser, mö ikke gjøres på en slik måte at det oppstår forhold som strider mot denne lov,

forskrift eller plan. Opprettelse eller endring som nevnt iførste punktum, mö heller ikke gjØres slik at det donnes
tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller plossering etter reglene i denne lov.

Tilføyd ved lov 8 mai2009 nr. 27.
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Vurderinger
Bakgrunnen for søknaden er at eier har planer om å selge eiendommen. Han ønsker å skille ut
ca 15 daa før salget. I første omgang har en ikke til hensikt å bygge hytte på tomta, men
kunne parkere bobil her ved <Steigenbesøk>. På et senere tidspunkt kan det være aktuelt å

søke å fradele en tomt i dette området. Resten av eiendommen har en planer om å selge til
naboeiendommen (74118). Det er ikke drift på denne eiendommen, utover at dyrkajord leies
ut til samme bruket som høster 74127. Hvis et salg blir realisert ønsker eier av 74118 å flytte
til området.

Den omsøkte fradelingen vil ikke i utgangspunktet medføre noen større ulemper for fremtidig
utnyttelse av eiendommens landbruksressurser. Det området som søkes fradelt ligger i
eiendommens sørøstre del, og omfatter ikke landbruksressurser av betydning. Det at
eiendommen ved et eventuelt salg slås sammen med naboeiendommen kan i utgangspunktet
betraktes som en gunstig løsning, både arronderings-og ressursmessig.

I denne saken må en ha med seg at det ikke er landbruksdrift på denne eiendommen. Jordene
på begge eiendommene er utleid, og høstes av en annen eiendom på Engeløya. Jordloven
åpner for at deling kan brukes for å bedre bruksstrukturen, men da skal det legges vekt på at
arealene skal overføres til aktive næringsutøvere.

I kommuneplanens bestemmelser er det satt en maks størrelse for ubebygde fritidstomter på
1,5 daa. En etablering av en fritidseiendom på 15 daa er ikke i samsvar med planen, og vil
fravike vanlig praksis. Søkers begrunnelse for å kunne disponere omsøkt areal ansees ikke
som god nok til å dispensere fra kommuneplanens bestemmelser. Det foreslås derfor at tomta
avgrenses til inntil I,5 daa, og at den plasseres innenfor det området på eiendommen som er
åpnet for spredt fritidsbebyggelse (LSBFNS 2), og ikke er i konflikt med
strandsonebestemmelsene. Hensiktsmessig arrondering av grensene gjøres under
oppmålingen.

Vedlegg:
- Søknad/begrunnelse for fradeling av eiendom 74127,34-Hans Dag Andersen
- Kart
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STEIGEN KOMMUNE

Plan- utvikling og drift

8283 LEINESFJORD Askim 25. oktober 2017

SøKNAD/BEGRUNNEISE FoR FRADEuNc AV EIENDoM BNR 74 GNR 27 (74/34)

Etter flere års tenking og mange våkenetter har jeg bestemt meg for å selge barndomshjemmet mitt
på EngelØya' Familiegården har vært i familiens eie i mange generasjoner så det var en tung avgjørelse.
Det er for lang unna Askim, der jeg bor, og forfallet skjer fort på et såpass værutsatt sted. Dessuten er
det på tide med en større renovering som å bytte kjøkkenet og oppgradere det elektriske anlegget. Jeg
begynner å dra på årene og det er et langt å kjøre 140 mil for å bruke sommeren tilvedlikehold. Nå har
jeg lyst til å se mer av Norge og har derfor tenkt å kj6pe meg en bobí|.

I utgangspunktet trodde jeg at det skulle være en kurant affære bare ieo hadde bestemt meg, men det
var ikke greit for mine barn og barnebarn. Barna har jo tilbrakt så godt som alle sin sommerferier (og
noen juleferier) der siden de var tre måneder gamle. <Har vi ingenting igjen på Engeløya hvis vi selger
gården?> og <vi som ersker Nygård og der hadde vi det så fint>.

Derfor må jeg prøve muligheten for å skille ut en del av eiendommen før jeg selger våren 201g. Det er
den delen av eiendommen der barna lekte mest da de var der, der de bygde lauvhytter og l6p fritt
omkring. Det er den delen av eiendommen de kjenner hver krik og krok av.

Med tanke på mine etterkommere og eventuelle hyttetomter kontaktet jeg Tordis s. Langseth i januar
i år fikk og fikk tilbakemelding om at det var mulig å skille ut tomt nord for den allerede eksisterende
hyttetomten (7a/L23]|til Hans M. Tjærandsen. Da ikke jeg skal bygge hytte er det vanskelig å se eksakt
hvor jeg skal stikke ut tomt. Derimot ønsker jeg å beholde hele haugen slik at jeg har mulighet til å
parkere bobilen der når vi reiser til steigen. og jeg (og mine barn/barnebarn) kan rusle rundt på
<gamle tomter>, på en rest av eiendommen som fremdeles er bare min. Og når den tíd kommer at
mine barn/barnebarn måtte ønske det, har de mulighet for å søke om å skille ut tomt der.

Det er ønskelig å skille ut ca. 15 må1. dvs. hele østre part av eksisterende eiendom.

Selve haugen er'jo bare fjell og bergrer ikke dyrkbar mark. All dyrkbar jord vil bli solgt med
eiendommen slik at den kan driftes videre. Gresset blir i dag slått av lnge Lynum. Han slår også
nabojorden (74/181som Morgan Nygård har kjøpt. Morgan Nygård er ínteressert i å kjøpe
eíendommen min slik at han kan flytte dit å oppfylle boplikten på sin eíendom. Det viljo være en
vinn/vinn situasjon hvis han kjøper stedet og slår sammen eiendommen til noe større og mer
drivverdig. uansett ønsker jeg å selge eiendommen til personer som skalvære fastboende og ikke ha
det som feriested. Det er nok best for bygninger og lokalsamfunnet.

Med vennlig hilsen

Hans Dag Andersen,

Mob 95256533

Tunbo 25

1807 ASKTM
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Denne delen ønsker jeg å skille ut fra eiendommen og beholde.
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N,{RINGSPRISEN 2017

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Gjermund Laxaa
l7/1048

Arkiv:076

Saksnr.:
79117

Utvalg
Plan- og ressursutvalget i Steigen

Møtedato
0s.t2.2017

Forslag til vedtak:

Saken legges fram uten innstilling.

Saksutredning:

Steigen kommune deler hvert år ut en næringspris.
Det er utarbeidet retningslinjer for utdeling av prisen. Det er annonsert i aviser og på
kommunens hjemmeside hvor en inviterer publikum til å komme med forslag til kandidater.

Det er kommet inn 3 forslag. Disse holdes hemmelig til valgt kandidat presenteres i
kommunestyret i desember.

Plan og ressursutvalget avg¡ør hvem som fär prisen.
Kandidatene blir lagt fram på møtet den 5. des. Utvalgsmedlemmene kan henvende seg til
saksbehandler for på forhand å få opplysninger om kandidatene.

Statutter for prisen og liste over tidligere tildelinger følger saken.

Vedlegg:
- -Rrtningslinjer 

for næringsprisen
- Oversikt over tidligere prisvinnere
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KaP 5
Steigen kommunes næringsPris

$ s.l.
Næringsprisen

Steigen kommunes næringspris er innstiftet av Steigen kommunestyre i møte den22- mars

1991. Næringsprisen skal bestå av en kunstnerisk gjenstand, utført av lokal

kunstner/kunsthåndverker og/eller et prisbeløp samt diplom. Prisbeløpet settes til 5000 kr.

s s.2"

Formål

Steigen kommunes næringspris har til formål å stimulere til videreutvikling og nyskapning

innen næringslivet i kommunen.

$ s.3.
Frisvinner

Steigen kommunes næringspris kan tildeles bedrifter, organisasjoner, institusjoner eller

enkeltpersoner fra arbeidsgiver, såvel som fra arbeidstakersiden, som har gjort en innsats

for næringslivet i kommunen.

$ s.4"

Tildeling

Det kan utdeles en Steigen kommunes næringspris pr. år, under fortrtsetning av at juryen

finner fram til akturelle kandidater. Prisen deles ut i kommunestyret, ved ordføreren' i siste

kommunes ty r emøte før j ul.

$ s"s"
Jury

Plan- og ressursutvalget og leder for næringskontoret er jyry for Steigen kommunes

næringspris.

$ s"6"

Forslag

Alle innbyggere i Steigen kommune kan etter kunngjøring i lokalpressen foreslå kandiclater

til Steigen kommunes næringspris Forslagene må være skriftlige og godt begrunnet, og

skal være juryen i hende innen utgangen av september måned'

sidc l2
Utbyggingsavdel ingen - næringskontoret

STETGEN KOMMUNE
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OVERSIKT OVER TIDLIGERE TILDELINGER AV STEIGEN KOMMUNES
NÆRINGSPzuS.

2014
2013
2012

?olb S,k-;qan (o nhzcchr^ Ås .,

2015 Bogøy Bil og
Samuelsen, 8288 Bogøy
Nyma. Familiene Nystad/Markussen, 8283 Leinesfi ord
Steigen Oljeservice A/S, 8285 Leines
,Â.lstadøya Trelast A/S- Byggern Steigen v Hege og Ole jacob A.lstad, 8289

Engeløya
Gårdbruker Marita Olsen, 8283 Leinesfiord
Nord-Salten VVS v/ Ståle Petersen, 8289Engeløya
Vestfiord Brønnbåtservice A,/S, 8285 Leines
Nordnorsk Veisikring A/S 8283 Leinesfiord
Entreprenør Kevin Gregersen, 8283 Leinesfiord
Mali blomster v/Mary Danielsen, 8289Bngeløya
Rita Gadomski, 8288 Bogøy, malerforretning m.m.
Ingunn Øvsthus, 8283 Leinesfiord, gartneri
Br Aasjord, 8285 Leines, kjøp, foredling av fisk
Nordfold Snekkeri, 8286 Nordfold
Arnt og Egil Nilsen, 8285 Leines, fiskere
Steigen Røde Kors Hjelpekorps Ambulanse A/S vldaglig leder Håvard Olsen
8286 Nordfold
Valle Gartneri vlOlgaog Terje Aarekol, 8286 Nordfold
Jan Sigurd Nilsen, 8285 Leines, etablerer Notbøteriet
Kvinneuniversitetet Nord, 8286 Nordfold
N. Svendsen vÆvelyn og Jon Svendsen, 8289 Engeløya, dagligvarer
Follalaks Holding v/Martin og Tarald Sivertsen, 8286 Nordfold
Berits Blomster v/Berit Strøm, 8285 Leines
Ingen utdeling
Ninas Dagligvarer v/lllina Ingolfsen, 8283 Leinesfiord
Solbjørg Bakken og Johnny Hansen 8289 Engeløya, gårdsbruk-
melkeproduksjon

u,Z J^ )tt¡ üu lkw,'t gst'a I'notrtJh^W
v/Ole-Tommy, Tove Helen og Carl-Otto
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