
STEIGEN

Steigen Kystlag
Nordskot

8283 Leinesfiord

Vår ref.
t6lt040-7lKL

Arkivkode
G/BNR 281146

Deres ref.

KOMMUNE

Dato
23.10.2017

MELDING OM DELEGERT VEDTAK

Saken er behandlet som saksnr PLA BYG 2l4lI7.
De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:

Bekreftelsen om at tiltaket er ferdig gis etter anmodning og på grunnlag av henvendelse fra
ansvarlig søker. Signert søknad om ferdigattest for utvidelse av kai til Kystmuselun, gnr 28
bnr 146, ble mottatt 5.07.I7.

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

Ferdigmeldinga gjelder for tiltaket slik det er beskrevet i melding om arbeid og tillatelse til
tiltak i sak PLA BYG 16/1040-3.

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

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

Postadresse:
Rådhuset
828I LEINESFJORD

Besøksadresse:
Leineslord
LEINESFJORD

Telefon: 75 77 88 55

Telefaks:



Med vennlig hilsen
Steigen kommune

Kari Lynum
Ing.

Kopi: matrikkelfører, her

Tordis Sofie Langseth
Rådmann



STEIGEN

Even Hansen
Holkestadveien 486

8288 Bogøy

Vår ref.
171938-3tGL

Arkivkode
G/BNR 4117

Deres ref.

KOMMUNE

Dato

19.t0.20t7

MELDING OM DELEGERT VEDTAK

Saken er behandlet som saksnr PLA DEL 209117

De underrettes herved om at det er fattetfølgende vedtak:
Det gis tillatelse til fradeling av ca 350 m2 nausttomt fra gnr.41 bnr. 7 i Steigen
kommune.

Jfr.Jordlovens $12 og plan-og bygningslovens $$ 26-l og27-4 og kommuneplanens arealdel.

Saksutredning:

Saken gjelder: Søknad om tillatelse til fradeling av nausttomt

Formål: Naust

Søker: Even Hansen, Holkestad, Holkestadveien 486, 8288 Bogøy

Eiendom: Gnr 41 Bnr 7

Tomtestørrelse: ca 350 m2

Kjøper:: Marit Pettersen, Ankerveien 9, 8013 Bodø

Planstatus: LSBNF4_l2

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

Jordloven $$ I og 12

Gebyrregulativ for Steigen kommune

Eiendommen
Gnr 41 bnr. 7 og 8 ligger på Holkestad. Eiendommen har i følge Gårdskart ca 156 da dyrka
jord og innmarksbeite, 170 da. produktiv skog og totalareal på ca 765 da. Bruket driver med
melkeproduksjon.

Tomta
Den omsøkte tomta- ca 350 m2-ligger i et område med flere naust. I kommuneplanens
arealdel er området definert som LSBNF4 l2-områder for spredt bolig, fritids-eller
P

Rådhuset Leinesfiord Telefon: 97 50 56 84

8281 LEINESFJORD LEINESFJORD Telefaks: 7577 8831



næringsbebyggelse. Ved offentlig utskifting er det lagt ut flere naustomter som er knyttet opp
til eiendommer på Holkestad. De ulike tomtene er kartfestet.

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

Jordloven av 1995,$ 1(formål) $12 (deling)
ô l.Føremål
Denne lovo har tilføremål å leggjo tilhøva slik t¡l rette at jordviddene i londet med skog og fjell og olt som
høyrer til (arealressursøne), kon verte brukt på den måten som er mest gagnleg for samfunnet og dei som har
yrket sitt i londbruket.
Areolressursane bør disponerast pä ein môte som gir ein tenleg, vøriert bruksstruktur ut frå samfunnsutviklinga
i området og med hovudvekt pù omsynet til busetjing, arbeid og driftsmessig gode løysingor.
Ein samfunnsgognleg bruk inneber ot ein tek omsyn til ot ressursane skal disponerast ut frå framtidige
generasjonar sine behov. Forvaltinga av arealressursane skol vero miljøforsvarleg og mellom anno ta omsyn til
vern om jordsmonnet som produksjonsfaktor og ta vare på areol og kulturlandskap som grunnlag for liv, helse
og trivsel for menneske, dyr og plonter
IL2.Delìng
Deling ov eigedom som er nytto eller kan nyttost til jordbruk eller skogbruk må godkjennast av deportementet.
Det some gjeld forpakting, tomtefeste og liknande leige eller bruksrett til del ov eigedom når retten er stifta for
lengre tid enn 70 år eller ikkje kon seiast opp av eigaren (utleigaren). Med eigedom meiner ein òg rettor som
ligg til eigedomen og portor i sameige.
Skal dyrka jord takast i bruk til andre formål enn jordbruksproduksjon, eller skol dyrkbar jord takast i bruk slik
at ho ikkje vert eigna tiljordbruksproduksjon iframtida, kan somtykke til deling ikkje givost utan at det er gitt
samtykke til omdisponering etter I 9.

Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skoldet leggjast vekt på om delinga legg til rette for ein
tenleg og variert bruksstruktur i Iandbruket. I vurderingo inngàr mellom onno omsynet til vern av
areolressursone, om delingo fører til ei driftsmessig god løysing, oq om delingo kan føre til drifts- eller
miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kon leggjast vekt pö ondre omsyn dersom dei fell inn under

formâlet ijordlova.
SjØlv om det etter tredje ledd ikkje ligg til rette for å gi samtykke til deling, kon samtykke givast dersom deling
vil vareta omsynet til busetjinga i områdeL
Samtykke til deling kon givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til deiføremålo som lovo skolfremja.
Føresegnene gjeld utan omsyn til om ein eigedom hor fleire registernemningar nâr eigedomen eller ideell del ov
hon er pö same eigorhond og etter departementet sitt skjønn må reknost som ei driftseining.
Somtykke til deling er ikkje nødvend¡g nâr særskild registrert del av eigedom vert seld pù tvangssal. Det some
gjeld dersom det i somband med offentleg jordskifte er nødvendig â dela eigedom.
Dersom deling ikkje er rekvirert innon tre år etter at samtykke til deling er gitt, fell samtykket bort.
Departementet kon giforskrifi om høve tilfrådeling ov mindre areal utan godkjenning i samband med
g re nsej uste ring ette r matri kke 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
" ZOIE nr. 700 (ikr. ljon 2076, etter res. 27juni 2073 nr.736).

Plan og bygningsloven av 2008

S 26-1. Opprettelse og endring av eiendom

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

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

T¡lfØyd ved lov 8 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 åpen for alminnelig ferdsel eller ved
tinglyst dokument eller på annen màte være sikret vegforbindelse som kommunen godtar som
tilfredsstillende. Avkjørselfra offentlig veg mà være godkjent av vedkommende vegmyndighet, jf.
veglova SS 40 til 43.

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

Tilføyd ved lov I mai2009 nr. 27.

Vurderinger:

Vurdering av delingssamtykke etter jordlovens $ 12
Fradelingen ansees å ha liten betydning i forhold til brukets ressursgrunnlag. Søker
disponerer annen nausttomt i samme område. Ved oppmåling bør det foretas en fornuftig
avgrensing i forhold til dyrkamarkai sør.

Vurdering av delingssamtykke etter plan-og bygningsloven
Tomta er på ca 350 m2, og tar utgangspunkt i en gammel utskifting. Området er definert
som LSBN-område, og den planlagte fradelingen er ikke i konflikt med kommuneplanens
arealdel.

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

Med vennlig hilsen
Steigen kommune

Gjermund Laxaa
Saksbehandler

Tordis Sofie Langseth
Leder PUD



STEIGEN

Asle Bogen
Neptunveien2lA

9303 Silsand

Vår ref.
t7/t021-3lGL

Arkivkode
G/BNR 4711

Deres ref.

KOMMUNE

Dato
13.11.2017

MELDING OM DELEGERT VEDTAK

Saken er behandlet som saksnr PLA DEL 24lll7.

De underrettes herved om at det er fattetfølgende vedtak:
Det gis tillatelse til fradeling to boligtomter på hver ca 700 m2 fra gnr 47 bnr L i Steigen
kommune som omsøkt.
Jfr. Plan-og bygningslovens $$ 26-1, 27-1,27-2og27-4.

Saksutredning:

Saken gfelder: Fradeling av to boligtomter.

Formål: Boligformål

Søker: Asle Bogen, Neptunveien2l A, 9303 Silsand

Eiendom: Gnr 47 Bnr I

Tomtestørrelse:Ca 700 m2 pr tomt

Planstatusz B4_4. Boligformål i kommuneplanens arealdel

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

Gebyrregulativ for Steigen kommune

Tomtene
De omsøkte tomtene, hver på ca 700 m2 ligger i boligfeltet Kalvgjerdet i Bogen. Søker
planlegger å selge tomtene til bygging av eneboliger. Området er i kommuneplanens arealdel
avsatt til boligformål (84_5). Det vises for øvrig til kommuneplanens bestemmelser om
boligbygging i området.

Lovgrunnlaget for behandling av saken finnes i Pløn-og bygníngsloven

Plan og bygningsloven av 2008

S 26-f . Opprettelse og endring av eiendom

Postadresse:

Rådhuset
828I LEINESFJORD

Besøksadresse:

Leinesfiord
LEINESFJORD

Telefon: 97 50 5684
Telefaks: 7577 8831



Opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse av ny
festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 àr, jf. lov om eigedomsregistrering, eller endring
av eksisterende eiendomsgrense,i mä ikke gjøres pâ en slik màte at det oppstâr forhold som strider
mot denne lov, forskrift eller plan. Oppreftelse eller endring som nevnt iførste punktum, må heller ikke
gjøres slik at det dannes tomter som er uegnet til bebyggelse pâ grunn av sin størrelse, form eller
plassering etter reglene i denne lov.

Tilføyd ved lov I mai2009 nr. 27.

S 27-1. Vannforsyning

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

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

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

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

Tilføyd ved lov I mai2009 nr. 27.

527-2. Avløp

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

Nëtr offentlig avløpsledning gàr over eiendommen eller i veg som støter til den, eller over
nærliggende areal, skal bygning som ligger pà eiendommen, knyttes til avløpsledningen. Vil dette etter
kommunenes skjønn være forbundet med uforholdsmessig 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 når særlige hensyn tilsier det.

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

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

Tilføyd ved lov I mai2009 nr. 27.

ç 27-4. Atkomst

Før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse eller oppføring av bygning blir godkjent,
skal byggetomta enten være sikret lovlig atkomst til veg som er àpen for alminnelig ferdsel eller ved
tinglyst dokument eller pà annen màte være sikret vegforbindelse som kommunen godtar som
tilfredsstillende. Avkjørselfra offentlig veg mà være godkjent av vedkommende vegmyndighet, jf.
veglova SS 40 til 43.

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

Tilføyd ved lov I mai2009 nr. 27.



Vurdering av delingssamtykke etter plan-og bygningsloven
Etterspørselen etter boligtomterhar økt i Bogenområdet som følge av utbyggingen på
Storskjæret. Det ansees derfor som positivt at nye boligtomter etableres. Den planlagte
fradelingen medfører ikke konflikter i forhold til plan-og bygningslovens bestemmelser.
Området er definert som boligområde i kommuneplanens arealdel.
Atkomst til tomtene må avtales fra etablert privat vei.

Konklusjon:
Fradeling som omsøkt kan tillates som omsøkt.

Med vennlig hilsen
Steigen kommune

Gjermund Laxaa
Saksbehandler

Tordis Sofie Langseth
Rådmann



STEIGEN
KOMMUNE

Cermaq Norway AS

8286 NORDFOLD

UTLEGGING BØYE FOR MÅLING. MULEN I NORDFOLDFJORDEN

Vår ref.
t7l9s9-3lGS

Arkivkode
u43

Deres ref. Dato
18.t0.20t7

MELDING OM DELEGERT VEDTAK

Saken er behandlet som saksnr PLA 207117

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:

1. Med hjemmel i Havne og farvannslovens (HFL) S 27, l.ledd gis Cermaq Norway
AS midlertidig tillatelse til å legge ut bøye for måling utenfor Mulen i
Mulfjorden i Steigen kommune, Nordland, i samsvar med innsendt kart og
beskrivelse.

Vilkår:
. Bøyen kan ligge ute i om lag 6 måneder som omsøkt, men må uansett være

fjernet senest 1.11.2018.
o Bøyen 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.

. Bøyen skal være tilstrekkelig belyst.
o Det må ikke foretas endringer av tiltaket uten at dette er godkjent etter havne-

og farvannsloven.

Vedtaket kan påklages innen 3 uker jfr, forvaltningsloven.

Saksutredning:
Steigen kommune har mottatt søknad fra Cermaq Norway AS om utlegging av bøye for
måling/logging av miljøkrefter ved Mulen i Nordfoldfiorden.

Cermaq Norway AS ("Cermaq") vurderer å søke om ny lokalitet ved Mulen i
Nordfoldfiorden, i arealet betegnet AFF2 Mulen i gjeldende arealplan. I denne forbindelse
ønsker en å legge ut en bøye med måleinstrumenter for å vurdere lokalitetens egnethet for
matfiskproduksjon.

Postadresse:

Rådhuset
828I LEINESFJORD

Besøksadresse:

Leinesfiord
LEINESFJORD

Telefon:
Telefaks

97 0t 86 t2
757 78810



Bøyen er av typen SEAWATCH Midi 185, og er utrustet med lysblink, GPS, samt måler for
strøm og bølger over web. Bøyen forankres i ett enkelt punkt i bunn pä ca. 160 meters dybde
etter anvisning fra produsent.

_/w#
¿sJ^ I

BØye av type:
Seawatch M¡d¡ 785

Cermaq Nordland
Målîng øv míljøloster dv mulíg ny
lúalítet "Mulen" Í Steígen Kommune.

TÍdsrom: Fra oktober 2A77 ül apríl--':azo' '

.-..-4.
\ 7 xia¡m,

67*40.1t7 N {s*17.877 ø

;i:,"
l

t,
,DrNerd .! 1,.,__,5. _fq-]4'ltgl jS l!t!
x-'øq lFFiwõñ-IMîl@_ry3r.q¡__qt!!r_!!4!. .. .,
noÍsha }._,t .4 .-- ,o- -f-T-ilãF¡ae4q, t _16-wF- !sryq,¡d.p$t.@l !Þ4e H{enu€bq!üdrdìm Olex

Der bøyen skal fortøyes er det i kommuneplanens arealdel avsatt til formål AFF (akvakultur,
fiske, ferdsel). En midlertid utlegging av bøye for måling av lokalitetens egnethet for
matfiskproduksjon vurderes derfor å være i tråd med formålet i kommuneplanens arealdel
(<akvakultur>).

Søknaden gjelder imidlertid også tiltak innenfor kommunens ansvarsområde jf. havne- og
farvannsloven $$ 7 og9 og forskrift av 3O.november 2009 rv.I477 om farleder. Søknaden
skal således behandles av Steigen kommune etter havne- og farvannsloven.

Havne- og farvannsloven:
Kommunen er gitt forvaltningsansvar og myndighet etter Havne og farvannsloven (HFL)
"innenfor området hvor kommunen har planmyndighet etter plan- og bygningsloven", jf. HFL

$ 9, 1. ledd. Dette kalles "kommunens sjøområde" og omfatter området innenfor 1 nautisk mil
utenfor grunnlinjen.

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

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

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



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

$ 27. Tìltøk som krever tíllatelse
Bygging, graving, utfylling og andre tiltak som knn påvirke sikkerheten eller
fremkommeligheten i kommunens sjøområde, lvever tillatelse av kommunen hvor tiltaket sknl
settes i verk. Som tiltakregnes bl.a. fortøyningsinstallasjoner, kaier, brygger, broer,
luftspenn, utdypning, dumping, alwakulturanlegg, opplag av fartøy, lyskilder, kabler og rør.
Kommunen køn ikke gi tillatelse til tiltak som vil stride mot bestemmelser gitt i eller i
medhold av loven her.

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 i farvannet, hensynet til andre næringer, samt
hensynet til liv og helse, miljø og materielle verdier. Det ksn bl.a. settes vilkår om
a) undersøkelser, herunder om virlcninger øv tiltaket,
b) utførelse, herunder utstyr og dimensjonering,
c) tidsbegrensning,
d) bruk,
e) vedlikehold,

fl miljøovervålcning,
g) fierning og opprydding.
Vedtaket knnfastsette at den somJår en tillatelse, eller den i hvis interesse et vedtak blir
truffet, skøl dekke utgiftene til å oppfylle vilkår nevnt iførste ledd.

I tillatelse til tiltak som knn volde vesentlig ulempe for annen bruk og utnytting av farvannet,
kon det settes som vilkår at tiltalxhaveren sknl legge til rette þr slik bruk og utnytting annet
sted, eller skal yte tilskuddfor dette þrmåL, eller at tiltalßhaveren uten hensyn til sþld sknl
erstatte sknde på og tap av redskap og utstyr mv. som benyttes i annen næringsvirlcsomhet i
farvannet, for eksempel fiskeredsknp. Erstatningsansvaret ksn lempes eller falle bort dersom
tiltolßhoveren godtgiør at sknden sþldes grov uahsomhet fra skadelidte.

Vurdering:
Bøyen skal plasseres i et område registrert som låssettingsplass. Denne registreringen strekker
seg i et belte på ca.3,5 km langs land ved Mulen. Det vurderes derfor at en godt merket og
opplyst bøye forankret i ett punkt på bunnen ikke vil være til nevneverdig hinder for
låssetting av fisk, elelr annen fiskeriaktivitet. En ser derfor ikke behov for å sende søknaden
på høring til lokalt fiskarlag eller fiskeridirektoratet. Det legges også vekt på at dette er et
midlertidig tiltak.

I forhold til ferdsel er det lite båttrafikk i området. Hurtigbåt til Tårnvik passerer i fiorden
utenfor bøyen, men en kan ikke se at de blir hindret avbøyen. Kommunen har muntlig vært i
kontakt med Kystverket om saken. Det ble der opplyst, og akseptert, at kommunen ikke så

behov for å sende søknaden på høring.

Konklusjon
Anlegget blir plassert i et område med lite båttrafikk og det vurderes atbøya ikke vil være til
utilbørlig ulempe for sjøveis ferdsel.

Ut fra dette kan tiltaket tillates utført, men med følgende vilk¿r:



o Bøyen kan ligge ute i om lag 6 måneder som omsøkt, men må uansett være fiernet
senest 1.11.2018.

o Bøyen 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 Bøyen skal være tilstrekkelig belyst.
o Det må ikke foretas endringer av tiltaket uten at dette er godkjent etter havne- og

farvannsloven.

Gebyr:

Gebyr for behandling av søknaden er beregnet i henhold til kommunens
saksbehandlingsregulativ F 1 :

3 timer à 830,- 2490,-

Totalt gebyr blir derfor 2490.-

Med vennlig hilsen
Steigen kommune

Gunnar Svalbjørg
Plan- og miljøvernleder

Kopi per epost:
Kystverket
Steigen Fiskarlag
Nordland Fylkes fiskarlag

Tordis Sofie Langseth
Rådmann



STEIGEN

Elektrovakuum AS

Postboks 1058
I 787 BERG I ØSTFOLD

Vår ref.
17l99t-2lLD

Arkivkode
G/BNR 21176

Deres ref.

KOMMUNE

Dato
t.tt.20t7

MELDING OM DELEGERT VEDTAK
TILLATELSE TIL OMSKILTING

Saken er behandlet som saksnr PLA 2l2ll7 med følgende vedtak:

Med bakgrunn i plan- og bygningslovens 520-1 med tilhørende forskrifter, gis det
tillatelse til omskilting av fasader på foretningsbygg på gnr 21 bnr 76 som vist i søknad
datert 12.10.17.

Vilkår:

Tiltaket tillates satt i gang etter dette vedtaket og etter at byggesaksgebyret
med kr. 3.590 er betalt

Det foreligger samtykke fra Statens vegvesen

Vedtak om igangsettingstillatelse har gyldighet i 3 år fra vedtaksdato. Dersom den ikke er

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

Søknaden:
Saken gjelder:

a

o

Søker:

Tiltakshaver:

Eiendom:

Planstatus:

Tegninger:

Søknad om utskifting av virksomhetsskilt på fasade, vindusfolie og
kampanjeplakat

Elektrovakum AS, postboks 1058, 1787 Berg i Østfold. Orgnr: 90999444

COOP Steigen SA, Myklebostadvegen 1, pb 23t8283 Leinesfiord,
org:952837605

Gnr 2l bnr 76

Områdereguleringsplan for Leinesfi ord sentrum, Sentrumsformål (SE_l )
Mottatt l2.l 0 .17 : situasj onsplan, mål satt produktspesifikasj on
fasadetegninger med visualisert omskilting.

Postadresse:
Rådhuset

8281 LEINESFJORD

Besøksadresse:

Leines{ord
LEINESFJORD

Telefon:
Telefaks:



Lowerk: Pbl. 2008 $ 20-1 (med flere) og tilhørende forskrifter
Områdereguleringsplan for Leines{ord sentrum, PlanID : 1 84820 I 0005
Veileder til saksbehandlingsforskriften
Gebynegulativ for Steigen kommune vedtatt 22.06.16

Nabovarsel:
Tiltaket er fritatt nabovarsling.

Søknaden er sendt Statens Vegvesen til uttalelse, svar foreligger ikke pr dags dato.

Utforming og plassering:
Tiltaket skal utformes og plasseres i henhold til visualiserte fasader

Ansvar:
Følgende foretak har erklært ansvarsrett:

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

Funksjon (SØK,
PRO, UTF,
Kontroll)

Ansvarsområde Foretak, orgnr.

SØK Ansvarlig søker Elektrovakum AS, Orgnr: 90999444

PRO Estetisk utforming og tekniske
beskrivelser

Elektrovakum AS, Orgnr: 90999444

UTF Montering av skilt Elektrovakum AS, Orgnr: 90999444

Saksbehandlingsgebyr $ 20-1 Skilt/reklame kr 3. 590,-

Sum kr. 3.590,-

Klageadgang:
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Nordland. Klagen skal sendes til Steigen

kommune, 8283 Leinesfiord. Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt underretning om
vedtaket er kommet frem, jf. forvaltningsloven $ 29.

Med vennlig hilsen
Steigen kommune

Lisbeth Dahle
Byggesaksbehandler

Tordis Sofie Langseth
Rådmann

Vedlegg: Faktura, referanse: COPP Prix Leinesfiorden SAP 1847



STEIGEN

Steigen kommune
v/ Kari Lynum

8283 LEINESFJORD

Vår ref.
I7lr003-2lLD

Søknaden:
Saken gjelder:

Søker:

Tiltakshaver:

Eiendom:

Planstatus:

Tegninger:
Lowerk:

Arkivkode
G/BNR 2|147

Deres ref.

KOMMUNE

Dato
I.tl.2017

MELDING OM DELEGERT VEDTAK
TILLATELSE TIL OMBYGGING

Saken er behandlet som saksnr PLA 2l5ll7 med følgende vedtak:

Med bakgrunn i plan- og bygningslovens S 20-1 med tilhørende forskrifter og, gis det
tillatelse til ombygging av Steigen tannklinikk, Steigentunet. Tiltaket plasseres i
tiltaksklasse 1.

Vilkår:
o Tiltaket tillates satt i gang etter dette vedtaket og etter at byggesaksgebyret

med kr. 10.050r- er innbetalt, jf vedlagt. Faktura

Det må foreligge samtykke fra arbeidstilsynet.

Det må søkes om ferdigattest før anlegget tas i bruk

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

o

a

Søknad om ombygging tannklinikk, endring av brannceller

Steigen kommune vl kari Lynum, org 962 299 385

Steigen kommune vl kari Lynum, org 962 299 385

Gnr 2l bnr 147

Reguleringsplan: områdeplan for Leinesfi ord sentrum, tj enesteyting

Mottatt 18. 10. 17: plantegning
Pbl. 2008 $ 20-l (med flere) og tilhørende forskrifter
TEK 17

Postadresse:

Rådhuset
828I LEINESFJORD

Besøksadresse:
Leinesfiord
LEINESFJORD

Telefon:
Telefaks:



Veileder til saksbehandlingsforskriften
Gebyrregulativ for Steigen kommune vedtatt 22.06.16

Tekniske krav
Det er ikke søkt unntak fra TEK17

Arbeidstilsynet har foreløpig ikke gitt tilbakemelding.

Ansvar:
Følgende foretak har erklært ansvarsrett

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

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

Med vennlig hilsen
Steigen kommune

Lisbeth Dahle
Byggesaksbehandler

Vedlegg: Godkjent plantegning
Faktura

Tordis Sofie Langseth
Rådmann

Funksjon (SØK, PRO,
UTF, Kontroll)

Ansvarsområde Foretak, orgnr.

SØK Ansvarlig søker Steigen kommune orgnr 962299385

PRO Bygningsteknisk +
branncelleinndeline

Byggmester Ole Jakob Aalstad AS
orgnr 995773740

UTF Bygningsarbeid Byggmester Ole Jakob Aalstad AS
orsff 995773740

PRO Ventilasjon Byggmester Ole Jakob Aalstad AS
orsnr 995 773 740

UTF Byggmester Ole Jakob
Aalstad AS
orsff 995 773 T40entilasion

Byggmester Ole Jakob Aalstad AS
orgnr 995773740

Saksbehandlineseebyr $ 20-1 Ombyggine< 50o/o av totalt BRA kr 10.050,-

Sum kr. 10.050



STEIGEN

Rambøll Norge AS

Mellomila 79
7O8O HEIMDAL

Vår ref.
t7lt005-2lLD

Arkivkode
G/BNR 4711

Deres ref.

KOMMUNE

Dato

t3.tt.20t7

MELDING OM DELEGERT VEDTAK
RAMMETILLATELSE OG TILLATELSE ETTER HAVNE. OG
FARVANNSLOVEN

Saken er behandlet som saksnr PLA 216117 med følgende vedtak:

Med hjemmel i havne- og farvannsloven S 27 1. ledd gis det tillatelse til legging av
pumpeledning fra privat avløpsanlegg på gnr 47rbnr 17 og 59 til kommunal
pumpestasjon på gnr 47, bnr 1, festenr 1 og fra kommunal pumpestasjon til
Storskjæret. Endelig trase blir bestemt av Steigen kommune i samråd med Bogen
Båtforening og entrepenør når bunnforholdene er bedre kartlagt.

Det gies samtidig med bakgrunn i plan- og bygningslovens $ 20-1 med tilhørende
forskrifter og bestemmelser i kommuneplanens arealdel, rammetillatelse for kommunal
pumpestasjon, gnr 47 rbnr 1, festenr I og til legging av pumpeledninger. Tiltakene på
land skal plasseres i følge godkjent situasjonsplan. Tiltaket plasseres i tiltaksklasse 1.

Vilkår:
a Traseen under vann skal fastsettes av Steigen kommune i samråd med Bogen

båtforening og entrepenør slik at konflikt med fortøyningene til
småbåthavnen blir unngått.

Bunnforholdene må kartlegges slik at rør på sjøbunnen følger
bunntopgrafien (uten heng) og legges forsvarlig slik at de ikke endrer leie
eller llyter opp.

Under småbåthamna må rørene legges i grøft eller spyles ned slik at de blir
tildekket

Tiltakshaver plikter å sende melding der tiltaket er nøyaktig inntegnet på
kart med posisjoner oppgitt i WGS 84, til Efs/ Statens kartverk Sjø, postboks
60, 4001 Stavanger, umiddelbart etter at tiltaket er ferdigstitlt. Tiltaket kan
ikke taes i bruk før slik melding er sendt. Kopi av meldingen skal samtidig

o

a

O

Postadresse:

Rådhuset
828I LEINESFJORD

Besøksadresse:

Leines{ord
LEINESFJORD

Telefon:
Telefaks:



sendes Kystverket Nordland, postboks 1502, 6025,Åtesund og Steigen
kommune

Tiltakshaver plikter å merke sjøkabler, rør og ledninger ved hvert landfeste i
henhold til gieldende skiltnorm. Jf
https : //lovdata.no/dokum ent/SF/fo rskrift/2 012 -12 -19 -1329

Tiltaket tillates satt i gang etter dette vedtaket og etter at byggesaksgebyret
med kr. 2705r- er innbetalt, jf vedlagt faktura
Det må søkes om ferdigattest før anlegget tas i bruk

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

Søknaden:
Saken gjelder

a

a

Søker:

Tiltakshaver:

Eiendom:

Planstatus:

Tegninger:
Lowerk:

Søknad om tillatelse etter havne- og farvannsloven til legging av
pumpeledning for kloakk og søknad om rammetilatelse etter plan- og
bygningsloven til pumpeledninger og pumpestasjon for kloakk

Rambøll Noreg AS, MellomilaT9, Trondheim org: 915 251293

Steigen kommune v / Oluf Holmvaag, 8283 Leinesfiord
Orgnr 962249 385

Gnr 47 bnr I festenr I
Område for sentrumsbebyggelse (BS4 2) og område for småbåthamn
(VS4_3), kombinerte formåli sjø

Mottatt 17.10.17: situasjonsplan og fasadeillustrasjon av punpehus
Havne- og farvannsloven
Pbl. 2008 $ 20-1 (med flere) og tilhørende forskrifter
TEK 17

Kommuneplanens ar ealdel, 20 I 6

Veileder til saksbehandlingsforskriften
Gebynegulativ for Steigen kommune vedtatt 22.06.16

Dispensasjon
Det kreves ikke dispensasjon fra byggeforbudet i 1O0-meterbeltet ved sjø da byggegrensen i
kommuneplanen er satt til sjøkanten.

Nabovarsel:
Aktuelle naboer er varslet. Det har kommet inn en merknad, som etterkommet ved flytting av
trase for privat pumpeledning fra land til sjø.

Søknaden ble sendt på høring til Bogen båtforening som driver småbåthavna i det aktuelle
området. Bogen båtforening påpekte mulig konflikt med fortøyninger og en planlagt
utvidelse av båthamna med kombinert bølgebryter og brygge.



Plassering:
Tiltakshaver var på befaring med Bogen båtforening for å finne en trase som kunne unngå
konflikt med båtforeningens planer og interesser. Det ble funnet en mulig alternativ trase,
men først når bunnforholdene er bedre kartlagt vil endelig trase under vann kunne fastsettes
Tiltaket på land skal plasseres i følge godkjent situasjonsplan.

Ansvar:
Følgende foretak har erklært ansvarsrett:

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

Funksjon (SØK, PRO,
UTF, Kontroll)

Ansvarsområde Foretak, orgnr.

SØK Ansvarlig søker Rambøll Norge AS orgnr 915 251293
PRO Vann- og avløpsanlegg Rambøll Norge AS orgnr 915 251293

Saksbehandlingsgebyr $ 20- I Rammetillatelse Kr2705

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

Med vennlig hilsen
Steigen kommune

Lisbeth Dahle
Byggesaksbehandler

Tordis Sofie Langseth
Rådmann

Vedlegg: godkjent situasjonsplan og skisse til alternativ trase

Kopi m/faktura: Oluf Holmvaag, her



STEIGEN

Rambøll Norge AS

Mellomila 79
7O8O HEIMDAL

Vår ref.
t7lt005-zlLD

Arkivkode
G/BNR 4711

Deres ref.

KOMMUNB

Dato
t3.r1.2017

MELDING OM DELEGERT VEDTAK
RAMMETILLATELSE OG TILLATELSE ETTER HAVNE. OG
FARVANNSLOVEN

Saken er behandlet som saksnr PLA 216117 med følgende vedtak:

Med hjemmel i havne- og farvannsloven $ 27 1. ledd gis det tillatelse til legging av
pumpeledning fra privat avløpsanlegg på gnr 47rbnr 17 og 59 til kommunal
pumpestasjon på gnr 47, bnr L, festenr l" og fra kommunal pumpestasjon til
Storskjæret. Endelig trase blir bestemt av Steigen kommune i samråd med Bogen
Båtforening og entrepenør når bunnforholdene er bedre kartlagt.

Det gies samtidig med bakgrunn i plan- og bygningslovens S 20-1 med tilhørende
forskrifter og bestemmelser i kommuneplanens arealdel, rammetillatelse for kommunal
pumpestasjon, gnr 47rbnr l, festenr 1 og til legging av pumpeledninger. Tiltakene på
land skal plasseres i følge godkjent situasjonsplan. Tiltaket plasseres i tiltaksklasse 1.

Vilkår:
a Traseen under vann skal fastsettes av Steigen kommune i samråd med Bogen

båtforening og entrepenør slik at konflikt med fortøyningene til
småbåthavnen blir unngått.

Bunnforholdene må kartlegges slik at rør på sjøbunnen følger
bunntopgrafien (uten heng) og legges forsvarlig slik at de ikke endrer leie
eller flyter opp.

Under småbåthamna må rørene legges i grøft eller spyles ned slik at de blir
tildekket

Tiltakshaver plikter å sende melding der tiltaket er nøyaktig inntegnet på
kart med posisjoner oppgitt i WGS 84, til Efs/ Statens kartverk Sjø, postboks
60,4001 Stavanger, umiddelbart etter at tiltaket er ferdigstillt. Tiltaket kan
ikke taes i bruk før slik melding er sendt. Kopi av meldingen skal samtidig

a

a

Postadresse:

Rådhuset
828I LEINESFJORD

Besøksadresse:

Leinesfiord
LEINESFJORD

Telefon:
Telefaks



sendes Kystverket Nordland, postboks 1502, 6025 Ålesund og Steigen
kommune

Tiltakshaver plikter å merke sjøkabler, rør og ledninger ved hvert landfeste i
henhold til gieldende skiltnorm. Jf
https ://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/20 I 2- 12-1 9- 1329

Tiltaket tillates satt i gang etter dette vedtaket og etter at byggesaksgebyret
med kr. 2705,- er innbetalt, jf vedlagt faktura
Det må søkes om ferdigattest før anlegget tas i bruk.

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

Søknaden:
Saken gjelder:

a

a

Søker:

Tiltakshaver:

Eiendom:

Planstatus:

Tegninger:
Lowerk:

Søknad om tillatelse etter havne- og farvannsloven til legging av
pumpeledning for kloakk og søknad om rammetilatelse etter plan- og
bygningsloven til pumpeledninger og pumpestasjon for kloakk

Rambøll Noreg AS, MellomilaT9, Trondheim org: 915 251293

Steigen kommune v / Oluf Holmvaag,8283 Leinesfiord
Orgnr 962249 385

Gnr 47 bnr I festenr 1

Område for sentrumsbebyggelse (BSa 2) og område for småbåthamn
(VS4_3), kombinerte formål i sjø

Mottatt 17 .10.17 situasjonsplan og fasadeillustrasjon av punpehus
Havne- o g farvannsloven
Pbl. 2008 $ 20-1 (med flere) og tilhørende forskrifter
TEK 17

Kommuneplanens ar ealdel, 20 I 6

Veileder til saksbehandlingsforskriften
Gebyrregulativ for Steigen kommune vedtatt 22.06.16

Dispensasjon
Det kreves ikke dispensasjon fra byggeforbudet i 1O0-meterbeltet ved sjø da byggegrensen i
kommuneplanen er satt til sjøkanten.

Nabovarsel:
Aktuelle naboer er varslet. Det har kommet inn en merknad, som etterkommet ved flytting av
trase for privat pumpeledning fra land til sjø.

Søknaden ble sendt pâhøringtil Bogen båtforening som driver småbåthavna i det aktuelle
området. Bogen båtforening påpekte mulig konflikt med fortøyninger og en planlagt
utvidelse av båthamna med kombinert bølgebryter og brygge.



Plassering:
Tiltakshaver var på befaring med Bogen båtforening for å finne en trase som kunne unngå
konflikt med båtforeningens planer og interesser. Det ble funnet en mulig altemativ trase,
men først når bunnforholdene er bedre kartlagt vil endelig trase under vann kunne fastsettes
Tiltaket på land skal plasseres i følge godkjent situasjonsplan.

Ansvar:
Følgende foretak har erklært ansvarsrett:

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

Funksjon (SØK, PRO,
UTF' Kontroll)

Ansvarsområde Foretak, orgnr.

SØK Ansvarlig søker Rambøll Norge AS orgnr 915 251293
PRO Vann- og avløpsanlegg Rambøll Norge AS orgnr 915 251293

Saksbehandlingssebyr $ 20- 1 Rammetillatelse Kr2705

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

Med vennlig hilsen
Steigen kommune

Lisbeth Dahle
Byggesaksbehandler

Tordis Sofie Langseth
Rådmann

Vedlegg: godkjent situasjonsplan og skisse til alternativ trase

Kopi m/faktura: Oluf Holmvaag, her



STEIGEI\

Helge Skram

Vikranveien 4
8283 LEINESFJORD

Vår ref.
r5lt69-4lLD

Arkivkode
G/BNR 2U207

Deres ref.

KOMMUNE

Dato
25.10.2017

MELDING OM DELEGERT VEDTAK
FERDIGATTEST

Saken er behandlet som saksnr PLA 2l7lI7 med følgende vedtak:

Det blir gitt ferdigattest for garasjetilbygg tit bolig på gnr 70, bnr 270, slik det er
beskrevet i tillatelse til tiltak i sak PLA BYG 35/15.

Ferdigattesten blir giu på grunnlag av signert søknad fra tiltakshaver, mottatt 17.10.2017.
Søknaden bekrefter at alle krav og betingelser som er stilt i tillatelsen og som elles følger av
gjeldene bestemmelser i eller i medhold av plan- og bygningsloven er dokumentert oppfi'lt.

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

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

Med vennlig hilsen
Steigen kommune

Lisbeth Dahle
Byggesaksbehandler

Postadresse:
Rådhuset
8281 LEINESFJORD

Besøksadresse:

Leinesfiord
LEINESFJORD

Telefon:
Telefaks:



STEIGEN

Arnøybygg AS

Vår ref.

17l30t-6lLD
Arkivkode
G/BNR 2II22I

Deres ref.

KOMMUNE

Dato
I.lt.20t7

MELDING OM DELEGERT VEDTAK
FERDIGATTEST

Saken er behandlet som saksnr PLA 2l8ll7 med følgende vedtak:

Det blir gitt ferdigattest for bolig på gnr 21,bnr 221, slik det er beskrevet i tillatelse til
tiltak i sak PLA BYG 3lll7.

Ferdigattesten blir gitt på grunnlag av signert søknad fra tiltakshaver, mottatt 17.10.2017 og
ansvarserklæring og dokumentasjon for avløpsanlegg, mottatt 3 1.10.17. Søknaden bekrefter
at alle krav og betingelser som er stilt i tillatelsen og som elles følger av gjeldene
bestemmelser i eller i medhold av plan- og bygningsloven er dokumentert oppfult.

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

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

Med vennlig hilsen
Steigen kommune

Lisbeth Dahle
Byggesaksbehandler

Postadresse:
Rådhuset
828I LEINESFJORD

Besøksadresse:
Leineslord
LEINESFJORD

Telefon:
Telefaks:



STEIGEI\

Liv Lund Skarvik
Skarvika

8276 Ulvsvåg

Vår ref.

t7t94t-2lGL
Arkivkode
G/BNR 4/2

Deres ref.

KOMMUNE

Dato
25.10.2017

MELDING OM DELEGERT VEDTAK

Viser til søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Saken er behandlet som
saksnr PL^ 2l9ll7, og i henhold til <Flerårige tiltaksstrategier for Nord-Salten) og
"Forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket"

De underrettes herved om at det er fattetfølgende vedtak:
Søknaden om SMll-tilskudd er imøtekommet med et engangstilskudd på kr 70.000,-

Følgende vilkår settes:
- Antikvariske prinsipp må legges til grunn med hensyn på materialvalg og arbeidsmetoder.

- Ved sluttutbetaling må det framlegges rapport over hva som er gjennomført, arbeidslister

over eget arbeid og kvitteringer for utgifter.

Klageadgang
Søkeren har anledning til å klage på vedtaket i henhold til forvaltningsloven. Se vedlagte
orientering om klageadgang.

Saksutredning
Søker: Liv Lund Skarvik, Skarvika, 8276 Ulvsvåg
Eiendom: gnr 4bw2 Hamarøy kommune Orgnr: 984760418
Tilskuddsgruppe: Restaurering av bevaringsverdige bygninger
Tiltak: Restaurering av tak på våningshus

Omsøkt beløp: k 100.000

Kostnadsoverslag: kr 200.000
Bevilget tilskudd: kr 70.000,-

Vurderinger
Saken er behandlet i henhold til <<Flerårige tiltaksstrategier for Nord-Salten) og "Forskrift
om spesielle miljøtiltak i jordbruket".
Det søkes om støtte til restaurering av våningshuset på gården i Skarvika. Huset er fra 1885,

og det ble lagt betongstein som er produsert på Sommersel i Hamarøy på taket. Steinen skal
gienbrukes, og taket skal gjenskapes etter gamle byggeprinsipper. Tiltaket vurderes som
Postadresse: Besøksadresse:

Rådhuset Leinesford Telefon: 97 50 5684
8281 LEINESFJORD LEINESFJORD Telefaks: 75 77 8831



positivt i forhold til å bevare lokale byggematerialer, og bidrar til å fremheve Skarvika som
et viktig kulturlandskap med gammel helhetlig bebyggelse.

Yi gSør særlig oppmerksom på følgende punkt i forskrifta:
- Frist for gjennomløring av prosjektet er 3 år fra tilskuddet blir innvilget ( 53 )

- lnnvilget tilskudd utbetales etter skriftlig anmodning fra tilskuddsmottaker, og når

prosjektet eller tiltaket har fått godkjent sluttregnskapet. Det kan likevel foretas

utbetal¡nger på bakgrunn av godkjent dokumentasjon etter hvert som deler av prosjektet

eller tiltaket utføres. Minst 25 % av tilskuddet holdes tilbake inntil arbeidet er fullført og

sluttregnskaper er godkjent. ( 57 )

- Vedtak om innvilget tilskudd kan omgjØres og utbetalt tilskudd kan kreves tilbakebetalt

dersom det avdekkes forhold som er i strid med det som er forutsatt ved innvilging av

tilskuddet. (510 )

I Nord-Salten gjøres det av administrative arsaker ikke delutbetalinger på innvilga tilskudd
under kr 10.000,-

Kontroll
Kommunen, Fylkesmannen, Statens landbruksforvaltning eller Riksrevisjonen kan kreve
nødvendige opplysninger og kontrollere at bruken av tilskuddsmidlene er i tråd med
forutsetningene. Kommunen vil gjennomføre befaring i forbindelse med krav om
sluttutbetaling av tilskuddet.
Aksept av tilskuddet
Dersom du ønsker å benytte deg av vårt tilbud, ber vi deg om å skrive under og returnere
vedlagte egenerklæring innen 05.11.17

Lykke til med arbeidet!

Med vennlig hilsen
Landbruksforvaltningen i Nord-Salten

Gjermund Laxaa
Skogbrukssjef

Vedlegg: Egenerklæring SMll-midler og Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak

Kopi: Fylkesmannen i Nordland



STEIGEN

Uteid Gård
viTerje Løding
Uteid
8294Hamarøy

Vår ref.
t717l5-2lGL

Arkivkode
vl8

Deres ref.

KOMMUNE

Dato
25.10.2017

MELDING OM DELEGERT VEDTAK

Viser til søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Saken er behandlet som

saksnr PLA 220117. og i henhold til <Flerårige tiltaksstrategier for Nord-Salteru) og
"Forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket"

De underrettes herved om at det er fattetfølgende vedtak:
Søknaden om SMll,-tilskudd er imøtekommet med et engangstilskudd på kr 58.000,-

Følgende vilkår settes:
- Arealet må holdes i hevd i 10 år etter at tilskuddet er utbetalt.
- Ved sluttutbetaling må det framlegges rapport over hva som er gjennomført, arbeidslister

over eget arbeid og kvitteringer for utgifter.
- Krav til nye gjerder er at det skal benyttes impregnerte stolper. Det skal ikke legges

piggtråd på gjerdene. Ved rydding i beiteområder må kvist samles opp.

Saken er behandlet i henhold til <<Flerårige tiltalísstrategìer þr Nord-Salteb) og "Forslvift
om spesielle miljøtiltak i jordbruket"

Klageadgang
Søkeren har anledning til å klage på vedtaket i henhold til forvaltningsloven. Se vedlagte
orientering om klageadgang.

Saksutredning
Søker: Uteid Gård v/Terj e Løding, 829 4 Hamarøy Orgnr: 98486657 7

Eiendom: gnr 13 bnr 2 og 3 Hamarøy kommune
Tilskuddsgruppe: Skjøtsel av gammel kulturmark og biologisk mangfold
Tiltak: Oppsett av permanent nettinggjerde rundt beiteområde for sau og storfe.
Omsøkt beløp: U,r 57.750,-
Godkjent kostnadsbeløp: kr 82.500,-
Tilskuddsprosent: 70
Bevilget tilskudd: kr 58.000,-

Postadresse:
Râdhuset

828I LEINESFJORD

Besøksadresse:
Leines{ord
LEINESFJORD

Telefon: 97 50 5684
Telefaks: 7577 8831



Vurderinger
Saken er behandlet i henhold til <Flerårige tiltakstrategier for Nord-SaltenD og "Forslcrift
om spesielle miljøtiltak i jordbrukel". Tiltaket vurderes som positivt i forhold til å hindre
gf engroing og holde kulturlandskapet på Nerkulen i hevd. I tillegg er det positivt at de gamle
gjerdene fiernes.

Vi gjør særlig oppmerksom på følgende punkt i forskrifta:
- Frist for gjennomføringav prosjektet er 3 år fra tilskuddet blir innvilget ( 53 )

- lnnvilget tilskudd utbetales etter skriftlig anmodning fra tilskuddsmottaker, og når

prosjektet eller tiltaket har fått godkjent sluttregnskapet. Det kan likevel foretas

utbetalinger på bakgrunn av godkjent dokumentasjon etter hvert som deler av prosjektet

eller tiltaket utføres. Minst 25 % av tilskuddet holdes tilbake inntil arbeidet er fullført og

sluttregnskaper er eodkjent. ( 57 )

- Vedtak om innvilget tilskudd kan omgjøres og utbetalt tilskudd kan kreves tilbakebetalt

dersom det avdekkes forhold som er i strid med det som er forutsatt ved innvilging av

tilskuddet. (5L0 )

I Nord-Salten gjøres det av administrative årsaker ikke delutbetalinger på innvilga tilskudd
under kr 10.000,-

Hvis det under arbeid i marka skulle komme fram gjenstander eller andre levninger som viser
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Nordland
Fylkeskommune omgående. Jfr. Lov av 9. juni 1978 om kulturminner.
Kontroll
Kommunen, Fylkesmannen, Statens landbruksforvaltning eller Riksrevisjonen kan kreve
nødvendige opplysninger og kontrollere at bruken av tilskuddsmidlene er i tråd med
forutsetningene. Kommunen vil gjennomføre befaring i forbindelse med krav om
sluttutbetaling av tilskuddet.
Aksept av tilskuddet
Dersom du ønsker å benytte deg av vårt tilbud, ber vi deg om å skrive under og returnere

vedlagte egenerklæring innen 5.ll.l7

Lykke til med arbeidet!

Med vennlig hilsen
Landbruksforvaltningen i Nord-Salten

Gjermund Laxaa
Skogbrukssjef

Vedlegg: Egenerklæring SMll-midler og Melding om reff til å klage over forvaltningsvedtak

Kopi: Fylkesmannen i Nordland



STEIGEN

Thore Magnussen & sønn AS

Grunsdstadveien 30
8360 BØSTAD

KOMMUI\E

Dato
2s.10.2017

MELDING OM DELEGERT VEDTAK
TILLATELSE TIL TILTAK

Saken er behandlet som saksnr PLA 222ll7.med følgende vedtak:

Med bakgrunn i plan- og bygningslovens $20-1 med tilhørende forskrifter og
bestemmelser i detaljreguleringsplan for Bogsjyen, gis det tillatelse til nytt tilbygg på
gnr 9, bnr 12. Tiltaket er plassert i tiltaksklasse 1..

Vilkår:
O Tiltaket tillates satt i gang etter dette vedtaket og etter at byggesaksgebyret

med kr 9 406 er innbetalt i hht. nota.

Tiltaket skal oppføres i henhold til vedlagte planer.

Det skal søkes om ferdigattest når tiltaket er ferdigstilt.

Det skal foreligge ansvarserklæring for brannvarslingsanlegg og nødlys før
ferdigattest kan gis.

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

godkjent før den gjennomføres.

Vår ref.
n1990-3lLD

Søknaden:
Saken gjelder:

Søker:

Tiltakshaver:

Eiendom:

Planstatus:

a

a

a

Arkivkode
G/BNR 9/I2

Deres ref.

Tilbygg for nitrogenlager for stamfiskanlegget

Thore Magnussen &, sønn AS, Orgnr 975 950 824

NST Eiendom AS, 8285 Leines

Gnr 9 bnr 12

Område for annen næring, akvakultur Al

Postadresse:

Rådhuset
828I LEINESFJORD

Besøksadresse:
Leines{ord
LEINESFJORD

Telefon:
Telefaks:



Tegninger: Mottatt 12.10.17 : Situasj onsplan I : 500, 2 plantegninger I : 1 00,
fasadetegning 1:100,
Pbl. 2008 $ 20-1 (med flere) og tilhørende forskrifter
TEK 10 og TEK l7
Detalj reguleringsplan for Bogsjyen
Veileder til saksbehandlingsforskriften
Gebynegulativ for Steigen kommune, 2016

Lowerk:

Nabovarsel:

Aktuelle naboer er varslet med rekommandert post 15.07.17.Det foreligger ingen merknader
fra naboer.

Adkomst og parkering:
Adkomst som før, p-plasser vist på situasjonsplan

Vann og avløp: Ingen endringer

Ansvar:
Følgende foretak erklærer ansvarsrett for følgende ansvarsområder:

Ansvarserklæring for prosjektering av brannvarslingsanlegg og nød-og ledelys og

utførende for installasjon av samme må foreligge senest ved innsendig av søknad om
ferdigattest

Funksjon (SØK, PRO,
UTF, Kontroll)

Ansvarsområde Foretaþ orgnr.

SØK Søkefunksjon Thore Magnussen & sønn AS,
orsff. 975 950 824

PRO Overordna ansvar for
prosiektering

Geolofoten AS, orgnr. 985 606 633

PRO Oppmålingsteknisk Geolofoten AS, orgnr. 985 606 633

UTF Innmåling og utstikking av
tiltaket

Geolofoten AS, orgnr. 985 606 633

UTF Grunnarbeid og
landskapsutforming

Thore Magnussen & sønn AS,
orsff. 975 950 824

UTF Støping av
betongkonstruksioner

Thore Magnussen & sønn AS,
orsm. 975 950 824

UTF Montering av stålkonstruksjoner TMS Bygg AS, orgnr 912 571378

UTF Montering av fasade TMS Bygg AS, orgnr 912 571378

UTF Montering av
galsskonstuksioner

TMS Bygg AS, orgnr 912 571378

UTF Taktekking TMS Bygg AS, orgnr 912 571378

PRO Brannkonsept i ht SAK$ 13-5.
konseptuell angivelse av krav til
ytelser og dokumentasjon av
brannsikkerhet

COV/I AS, orgnr 979 364 857



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

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

Areal:
BYA for tilbygg er 86 m2, BRA er beregnet til 106,8 m2

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

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

Med vennlig hilsen
Steigen kommune

Lisbeth Dahle
Byggesaksbehandler

Vedlegg: Faktura
Godkjente tegninger

Tordis Sofie Langseth
Rådmann

Matrikkelfører, her
Tiltakshaver, NST Eiendom AS, 8285 Leines

Saksbehandlinesgebyr $ 20-1 Tilbyeg BYA < 100m2 Kr 7180, -
Arealtilleee 2l kr * 106 Kr 2226,-
Sum Kr 9406, -

Kopi:



STEIGEN

Jan-Erik Disen
Hammer

8289 Engeløya

Vår ref.
171939-2lGL

Arkivkode
G/BNR 93lI

Deres ref.

KOMMUNE

Dato
25.t0.2017

MELDING OM DELEGERT VEDTAK

Viser til din søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket.

Saken er behandlet som saksnr PLA 223117. og i henhold til <Flerårige tiltaksstrategier for
Nord-Salteru) og "Forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket"

De underrettes herved om at det er fattetfølgende vedtak:
Søknaden om SMll-tilskudd er imøtekommet med et engangstilskudd på kr 42.000,-

F ølgende vilkår settes:
- Arealet må holdes i hevd i 10 år etter at tilskuddet er utbetalt.
- Ved sluttutbetaling må det framlegges rapport over hva som er gjennomført, arbeidslister

over eget arbeid og kvitteringer for utgifter.
- Krav til nye gjerder er at det skal benyttes impregnerte stolper. Det skal ikke legges

piggtråd på gierdene. Ved rydding i beiteområder må kvist samles opp.

Saken er behandlet i henhold til <Flerårige tiltal$strategier for Nord-Salten) og "Forslcrift
om spesielle miljøtiltak i jordbruket"
Klageadgang
Søkeren har anledning til å klage på vedtaket i henhold til forvaltningsloven. Se vedlagte
orientering om klageadgang.

Saksutredning
Søker: Jan-Erik Disen, Hammer,8289 Engeløya Orgnr: 983626637
Eiendom: gnr 93 bnr 1 Steigen kommune
Tilskuddsgruppe: Skjøtsel av gammel kulturmark og biologisk mangfold
Tiltak: Oppsett av gjerde rundt beiteområde for sau.

Omsøkt beløp: kr 40.592,-

Godkjent kostnadsbeløp: kr 60.000,-
Tilskuddsprosent: 70
Bevilget tilskudd: kr 42.000,-

Postadresse:

Rådhuset
8281 LEINESFJORD

Besøksadresse:

Leinesfiord
LEINESFJORD

Telefon: 97 50 5684
Telefaks: 75 77 8831



Vurderinger
Saken er behandlet i henhold til <Flerårige tiltal<sstrategier for Nord-Salten) og "Forslvift
om spesielle miljøtiltak i jordbruker". Tiltaket vurderes som positivt i forhold til å hindre
gjengroing og holde kulturlandskapet i området i hevd. I tillegg ansees det som positivt at
prosjektet bedre utsikten mot Lofoten.

Vi gjør særlig oppmerksom på følgende punkt i forskrifta:
- Frist for gjennomføring av prosjektet er 3 år fra tilskuddet blir innvilget ( 53 )

- lnnvilget tilskudd utbetales etter skriftlig anmodning fra tilskuddsmottaker, og når

prosjektet eller tiltaket har fått godkjent sluttregnskapet. Det kan likevel foretas

utbetalinger på bakgrunn av godkjent dokumentasjon etter hvert som deler av prosjektet

eller tiltaket utføres. Minst 25 % av tilskuddet holdes tilbake inntil arbeidet er fullført og

sluttregnskaper er godkjent. ( 57 )

- Vedtak om innvilget tilskudd kan omgjøres og utbetalt tilskudd kan kreves tilbakebetalt

dersom det avdekkes forhold som er i strid med det som er forutsatt ved innvilging av

tilskuddet. (510 )

I Nord-Salten gjøres det av administrative årsaker ikke delutbetalinger på innvilga tilskudd
under kr 10.000,-

Hvis det under arbeid i marka skulle komme fram gjenstander eller andre levninger som viser
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Nordland
Fylkeskommune omgående. Jfr. Lov av 9. juni 1978 om kulturminner.
Kontroll
Kommunen, Fylkesmannen, Statens landbruksforvaltning eller Riksrevisjonen kan kreve
nødvendige opplysninger og kontrollere at bruken av tilskuddsmidlene er i tråd med
forutsetningene. Kommunen vil gjennomføre befaring i forbindelse med krav om
sluttutbetaling av tilskuddet.
Aksept av tilskuddet
Dersom du ønsker å benytte deg av vårt tilbud, ber vi deg om å skrive under og returnere
vedlagte egenerklæring innen 05.1 1.17

Lykke til med arbeidet!

Med vennlig hilsen
Landbruksforvaltningen i Nord-Salten

Gjermund Laxaa
Skogbrukssjef

Vedlegg: Egenerklæring SMll-midler og Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak

Kopi: Fylkesmannen i Nordland



STEIGEN

Ove Strand
Mortenstrand

8288 Bogøy

Vår ref.
t7/932-3/GL

Arkivkode
vl8

Deres ref.

KOMMUNE

Dato
2s.t0.2017

MELDING OM DELEGERT VEDTAK

Viser til søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Saken er behandlet som
saksff PLA 224117. og i henhold til <Flerårige tiltaksstrategier for Nord-Salteru) og
"Forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket"

De underrettes herved om at det er faftetfølgende vedtak:
Søknaden om SMll-tilskudd er imøtekommet med et engangstilskudd på kr 101.000,-

Følgende vilkår settes:
- Arealet må holdes i hevd i 10 år etter at tilskuddet er utbetalt.
- Ved sluttutbetaling må det framlegges rapport over hva som er giennomført,

arbeidslister over eget arbeid og kvitteringer for utgifter.
- Krav til nye gierder er at det skal benyttes impregnerte stolper. Det skal ikke legges

piggtråd på gierdene. Ved rydding i beiteområder må kvist samles opp.

Klageadgang
Søkeren har anledning til å klage på vedtaket i henhold til forvaltningsloven. Se vedlagte
orientering om klageadgang.

Saksutredning
Søker: Ove Strand, 8288 Bogøy Orgnr: 89385252
Eiendom: gnr 60 bnr 2 og 12 Steigen kommune
Tilskuddsgruppe: Skjøtsel av gammel kulturmark og biologisk mangfold
Tiltak: Oppsett av gjerde rundt 4 beiteområder for sau

Omsøkt beløp: ikke spesifisert
Godkjent kostnadsbeløp: kr 144.450,-
Tilskuddsprosent: 70
Bevilget tilskudd: kr 101.000,-

Postadresse:
Rådhuset
8281 LEINESFJORD

Besøksadresse:

Leinesfiord
LEINESFJORD

Telefon: 97 50 5684
Telefaks: 75'17 8831



Vurderinger
Saken er behandlet i henhold til <<Flerårige tiltalcsstrategier for Nord-Salten, og "Forslvift
om spesielle miljøtiltak i jordbrukel". Tiltaket vurderes som positivt i forhold til å hindre
gjengroing og holde kulturlandskapet i området i hevd. Søknaden sees i sammenheng med

fiorårets søknad, som omfatter beite i kulturlandskapet på Mortenstrand.

Vi gjør særlig oppmerksom på følgende punkt i forskrifta:
- Frist for gjennomføringav prosjektet er 3 år fra tilskuddet blir innvilget ( $3 )
- Innvilget tilskudd utbetales etter skriftlig anmodning fra tilskuddsmottaker , og når prosjektet

eller tiltaket har fätf godkjent sluttregnskapet. Det kan likevel foretas utbetalinger på

bakgrunn av godkjent dokumentasjon etter hvert som deler av prosjektet eller tiltaket utføres.

Minst 25 Yo av tilskuddet holdes tilbake inntil arbeidet er fullført og sluttregnskaper er

godkjent. ( $7 )
- Vedtak om innvilget tilskudd kan omgjøres og utbetalt tilskudd kan kreves tilbakebetalt

dersom det avdekkes forhold som er i strid med det som er forutsatt ved innvilging av

tilskuddet. ($10 )

I Nord-Salten gjøres det av administrative årsaker ikke delutbetalinger på innvilga tilskudd
under kr 10.000,-

Hvis det under arbeid i marka skulle komme fram gjenstander eller andre levninger som viser
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Nordland
Fylkeskommune omgående. Jfr. Lov av 9. juni 1978 om kulturminner.
Kontroll
Kommunen, Fylkesmannen, Statens landbruksforvaltning eller Riksrevisjonen kan kreve
nødvendige opplysninger og kontrollere at bruken av tilskuddsmidlene er i tråd med
forutsetningene. Kommunen vil gjennomføre befaring i forbindelse med krav om
sluttutbetaling av tilskuddet.
Aksept av tilskuddet
Dersom du ønsker å benytte deg av vårt tilbud, ber vi deg om å skrive under og returnere
vedlagte egenerklæring innen 05.11.17
Lykke til med arbeidet!

Med vennlig hilsen
Landbruksforvaltningen i Nord- Salten

Gjermund Laxaa
Skogbrukssjef

Vedlegg: Egenerklæring SMll-midler og Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak

Kopi: Fylkesmannen i Nordland



STEIGEN

Ove Andre Strand

Mortenstrand
8288 BOGØY

Vår ref.
17l1025-5lGL

Arkivkode
vl8

Deres ref.

KOMMUNE

Dato
25.t0.2017

MELDING OM DELEGERT VEDTAK

Saken er behandlet som saksnr PLA 225117.
De underrettes herved om at det er fattetfølgende vedtak:
Søknaden om tilskudd til prosjektet avslås. Tilskuddsrammen er begrenset, og søknaden
ble ikke prioritert i forhold til andre innkomne søknader.

Klageadgang
Søkeren har anledning til å klage på vedtaket i henhold til forvaltningsloven. Se vedlagte
orientering om klageadgang.
Saksutredning
Søker: Ove Strand, 8288 Bogøy Orgnr: 89385252
Eiendom: gnr 60 bnr 12 Steigen kommune
Tilskuddsgruppe: Restaurering av bevaringsverdige bygninger
Tiltak: Bytte av vinduer i låve
Omsøkt beløp: kr 48.000,-
Bevilget tilskudd: avslått

Vurderinger
Saken er behandlet i henhold til <Flerårige tiltalesstrategier for Nord-SaltenÐ og "Forslcrift
om spesielle miljøtiltak i jordbrukel'. Tilskuddsrammen er begrenset, og søknaden ble ikke
prioritert i forhold til andre innkomne søknader.

Med vennlig hilsen
Landbruksforvaltningen i Nord-Salten

Gjermund Laxaa
Skogbrukssjef

Vedlegg: Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak

Kopi: Fylkesmannen i Nordland

Postadresse:
Rådhuset
828I LEINESFJORD

Besøksadresse:

Leinesfiord
LEINESFJORD

Telefon: 9'1 50 5684
Telefaks: 7577 8831



STEIGEN

Per Gundersen

Engeløyveien624
8289 ENGELØYA

Vår ref.
t7lr004-2lLD

Søknaden:
Saken gjelder:

Søker:

Tiltakshaver:

Eiendom:

Planstatus:

Tegninger:

Lowerk

Arkivkode
G/BNR 65/5

Deres ref.

KOMMUI\E

Dato
27.10.2017

MELDING OM DELEGERT VEDTAK
TILLATELSE TIL DRIFTSBYGNING

Saken er behandlet som saksnr PLA 226117 med følgende vedtak:

Med bakgrunn i plan- og bygningslovens 520-2 med tilhørende forskrifter og
bestemmelser i kommuneplanens arealdel, gis det byggetillatelse for ny driftsbygning
på gnr 65, bnr 5.

Det gis byggetillatelse på følgende vilkår:

o Tiltaket tillates satt i gang etter dette vedtaket og etter at byggesaksgebyret
med kr. 5870,- er innbetalt jf vedlagt faktura.

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

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

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

Søknad om ny driftsbygning, stall for hester

Per Gundersen, Engeløyvegen 626, 8289 Engeløy a

Per Gundersen, Engeløyvegen 626, 8289 Engeløya

Gnr 65 bnr 5

LNF-område for sperdt bolig, næring og fritidsbebyggelse LSBNF5_5

Mottatt 18.10.17: situasjonsplan 1:500, plantegning og snitt- og
fasadetegning
Pbl. 2008 ç 20-2 (med flere) og tilhørende forskrifter

Postadresse:

Rådhuset
828I LEINESFJORD

Besøksadresse:

Leinesfiord
LEINESFJORD

Telefon:
Telefaks:



TEK 17

Kommuneplanens ar ealdel, 20 I 6

Veileder til saksbehandlingsforskriften
Gebynegulativ for Steigen kommune, 2016

Nabovarsel:
Ikke aktuelt.

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

Vann og avløp:
Tiltaket skal tilkn¡tes privat vannverk. Det skal ikke installeres vannklosett.

Plassering:
Tiltaket skal plasseres som vist på mottatt situasjonsplan.

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

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

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

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

Bruksareal:
BYA er 286m2. BRA er beregnet til ca 340 m2. jf."Veiledning til grad av utnytting" utgitt
av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 20.0I .20 I 4.

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

Saksbehandlingsgebyr ç 20-2 Tiltak uten ansvarsrett Kr 2.300

Arealtillegg 340 âkn.2I,- pr.m' kr 7t40-
Reduksjon i gebyr* 50% reduksjon i arealgebyr kr -3570,-

Sum kr 5870,-



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

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

Med vennlig hilsen
Steigen kommune

Lisbeth Dahle
Byggesaksbehandler

Vedlegg: Faktura
Godkjente tegninger
Skjema <Søknad om ferdigattest>

Tordis Sofie Langseth
Rådmann



STEIGEN

Marita Helskog
Dyping

8288 Bogøy

Vår ref.
l7lr0n -2lBS

Arkivkode
G/BNR 61/3

Deres ref.

KOMMUNE

Dato
27.r0.20t7

MELDING OM DELEGERT VEDTAK

Saken er behandlet som saksnr. PLA 227117

I henhold til forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksareal, har landbruksforvaltningen i
Nord-Salten giort administrativt vedtak om tildeling av tilskuddfor 2017
Viser til deres søknad om tilskudd til drenering av jordbruksareal datert 29.09.2017.

Det underrettes herved at det er gjort følgende vedtak:
Vedtak:
Søknaden er imøtekommet med et engangstilskudd på kr 41.900r-

Følgende vilkår settes:
- Evt. endring av grøftingunder arbeid rettes opp på grøfteplan.
- Grøftingen må utføres på en slik måte at det minsker faren for avrenning av jord og
næringsstoffer til vassdrag.
- Før utbetaling av tilskudd må det framlegges dokumentasjon på gjennomføring. Faktura,
foto, evt. eget arbeid.

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

Kort om tiltaket:
Det gis tilskudd til å gjennomføre tiltaket i henhold til søknaden.
Navn: Marita Helskog, orgnr. 992653930, kommune 1848 Steigen, Gm. 57, Bnr. 1

Tiltaket gielder: Det søkes om tilskudd til drenering på leid areal, Gnr. 61, Bnr. 3. Det
søkes om tilskudd til opprensking av 530 m åpengrøfter og profilering på totalt 13 da fordelt
på to profiler. Arealene har tidligere har vært grøftet Feltet ligger like sør om fflkesvegen på
Skramstad.

Postadresse:

Rådhuset

8281 LEINESFJORD

Besøksadresse:
Leinesfiord
LEINESFJORD

Telefon:
Telefaks

7s7 78800
757 78810



Beregning av tilskudd:
13 da profilering x kr 2000,-/da
530 m ånensrøfter x kr 30--/m

kr 26.000,-
kr 15.900 -

Tilskudd kr 41.900,-

Vurderingsgrunnlag for tiltaket:
Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord
Vi gjør særlig oppmerksom på følgende punkt i forskrifta:
- Frist for gjennomføring av tiltaket er 3 år fra tilskuddet blir innvilget. ($ 5)
-Innvilget tilskudd utbetales etter skriftlig anmodning fra tilskuddsmottaker, dokumentasjon
päutført arbeid.
- For søkere som er pålagt å ha miljøplan, kreves det miljøplan trinn 2 i forbindelse med
tilskudd til grøfting ($ 5)
- Vedtak om innvilget tilskudd kan omgjøres og utbetalt tilskudd kan kreves tilbakebetalt
dersom det avdekkes forhold som er i strid med det som er forutsatt ved innvilgning av
tilskuddet ($ 10)
- Beregnet tilskudd under kr 3000,- pr. søknad utbetales ikke.

Forhold til annet lowerk:
Det er ingen registrerte automatiske fredede kulturminner i berøring av grøftefeltet. Skulle det
likevel under arbeid i marken oppdages gjenstander eller andre spor som viser eldre aktivitet i
området, må melding sendes Nordland Fylkeskommune og sametinget omgående. Jfr. Lov av
9. juni 1978 ttr.50 om kulturminner (kml. $ 8 annet ledd)
Tiltaket er også vurdert opp mot prinsippene i Naturmangfoldlovens $$ 8 -12. Det er i
tiltaksområdet ikke registrert noen biologiske verdier. Viser til Miljødirektoratets database

"Naturbase".
Tiltaket er også vurdert etter vannforskriften, og kommunen kan ikke se at tiltaket vil være til
skade for resipientene i området.
Kontroll
Kommunen og Fylkesmannen kan kreve nødvendige opplysninger og kontrollere at bruken
av tilskuddsmidlene er i tråd med forutsetningene. Kommunen vil gjennomføre befaring i
forbindelse med krav om utbetaling av tilskudd.

Lykke til med arbeidet!

Med vennlig hilsen
Steigen kommune

Berit Staurbakk
Jordbrukssjef

Vedlegg: Informasjon om klagerett ved forvaltningsvedtak



STEIGEN

Ålstadøya Trelast AS

Älstadveien I
8289 ENGELØYA

Vår ref.
t7l6-4lLD

Arkivkode
G/BNR 41136

Deres ref.

KOMMUNE

Dato
31.10.2017

MELDING OM DELEGERT VEDTAK
TILLATELSE TIL BRUKSENDRING OG PÅBYGG

Saken er behandlet som saksnr PLA 228117 med følgende vedtak:

Med bakgrunn i plan- og bygningslovens 520-1 med tilhørende forskrifter og
bestemmelser i kommuneplanens arealdel, gis tillatelse for påbygg, ombygging og
bruksendring tit helårsbolig på gnr 41n bnr 36.

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

med kr. 6.159 er innbetalt i hht. nota.

o Tiltaket skal oppføres i henhold til bestemmelser i TEK 10, mindre awik
godtas.

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

o Erklæring av ansvarsrett for WS skal sendes kommunen senest ved søknad
om ferdigattest.

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

Søknaden:
Saken gjelder: Søknad om bruksendring fra hytte til helårbolig, tilbygg pä8 m2 med heving

av tak til samme nivå som huset (: påbygg) og ombygging.

Søker: Ålstadøya trelast AS, 8289 Engeløya, orgnr 995 810 166

Postadresse:

Rådhuset

828I LEINESFJORD

Besøksadresse:

Leinesfiord
LEINESFJORD

Telefon:
Telefaks



Tiltakshaver:

Eiendom:

Planstatus:

Tegninger:

Lowerk:

Even og Bente Danielsen, 8289 Engeløya

Gnr 41 bnr 36

LNFR-område for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse (LSBNF4-
12 Holkestad).

Mottatt 19.10.17: plantegning og snittegning målestokk 1:50,
Fasdadetegning l:100
Pbl. 2008 $ 20-l (med flere) og tilhørende forskrifter
TEK IO
Kommuneplanens ar ealdel, 20 I 6

Veileder til saksbehandlingsforskriften
Gebynegulativ for Steigen kommune, 20 1 6

Nabovarsel:
Ut fra påbyggets størrelse og avstand til naboer, er nabovarsel ikke nødvendig.

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

Vann og avløp
Huset har innlagt vann fra privat vannverk. Avløp til privat kloakkanlegg.

Ansvar:
Følgende foretak har erklært ansvarsrett:

Nordodden SA er oppgitt som utførende på VVS, men det mangler ansvarserklæring.

Tekniske krav:
TEK 10 sine krav til snuareal på bad og vaskerom blir tilfredstillt. Det gamle bygget er fra ca
1930 og 1960 og medfører vansker med å tilfredstille TEK 10 fullt på alle områder. Det gis
rom for mindre awik.

Bruksareal:
BYA på tilbygg er oppgiu ävære 8 m2, BRA er oppgitt til å være 7 m2' Iog med at taket blir
løftet til samme nivå som resten av huset, fär man et nytt loft med BRA beregnettil I2,6m2.
jf."Veiledning til grad av utnytting" utgitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet
20.0I.2014. Totalt nytt bruksareal er dermed 19,6 m2

Funksjon (SØK, PRO,
UTF. kontroll)

Ansvarsområde Foretak, orgnr

SØK Ansvarlig søker Älstadøya trelast AS
Orsnr 995810166

PRO Ä,lstadøya trelast AS
Orgnr 995810166

UTF snekkerarbeid Älstadøya trelast AS
Orgnr 995810166



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

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

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

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

Med vennlig hilsen
Steigen kommune

Lisbeth Dahle
Byggesaksbehandler

Vedlegg: Faktura
Godkjente tegninger
Skjema <Søknad om ferdigattest>

Tordis Sofie Langseth
Rådmann

Saksbehandlingsgebyr $ 20-1 Tilbvee > I etasie Kr 2.870.-
Ombygging/bruksendring > 50Yo av totalt
BRA

Kr 2.870,-

Arealtillegg 19 m' âkr.2l,- pr. m' k. 3gg,-
Sum kr. 6.159-

Kopi: Matrikkelfører, her



STEIGEN

Arvid Arntsen
Skjelvareid

8288 Bogøy

Vår ref.
171964-2lB3

Arkivkode
GIBNR 5II3O

Deres ref.

KOMMUNE

Dato
27.10.2017

MELDING OM DELEGERT VEDTAK

Saken er behandlet som saksnr PLA 229117

I henhold til forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksareal, har landbruksforvaltningen i
Nord-Salten gjort administrativt vedtak om tildeling av tilskuddfor 2017
Viser til deres søknad om tilskudd til drenering av jordbruksareal datert 22.09.2017.

Det underrettes herved at det er gjort følgende vedtak:

Søknaden er imøtekommet med et engangstilskudd på kr 20.800r-

Følgende vilkår settes:
- Evt. endring av grøftingunder arbeid rettes opp på grøfteplan.
- Grøftingen må utføres på en slik måte at det minsker faren for avrenning av jord og
næringsstof fer til vassdrag.
- Før utbetaling av tilskudd må det framlegges dokumentasjon på gjennomføring. Faktura,
foto, evt. eget arbeid.

Arbeidsfrist er satt til 27 .10.2020

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

Kort om tiltaket:
Det gis tilskudd til å gjennomføre tiltaket i henhold til søknaden.
Navn: Arvid Arntsen, orgnr. 969516616, kommune 1848 Steigen, Gff. 51, Bnr. 30
Tiltaket gielder: Det søkes om tilskudd til drenering på eget areal. Det søkes om tilskudd til
systematisk grøfting av et felt på 8 da. Det skal i tillegg tas opprensking av en 160 m lang
äpengrøft.. Arealene har tidligere har vært grøftet. Feltet ligger på Skjelvareidmyran ca.l,5
km sør om husa på gården. Se kan.

Postadresse:
Rådhuset
828I LEINESFJORD

Besøksadresse:
Leinesfiord
LEINESFJORD

Telefon: 757 78800
Telefaks: 757 78810



Beregning av tilskudd:
18da profilering x l<r 2000,-lda
160 m åpengrøfter x kr 30,-/m

kr 16.000,-
kr 4.800.-

Tilskudd kr 20.800,-

Vurderingsgrunnlag for tiltaket:
Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord
Vi gjør særlig oppmerksom på følgende punkt i forskrifta:
- Frist for gjennomføring av tiltaket er 3 år fra tilskuddet blir innvilget. ($ 5)
-Innvilget tilskudd utbetales etter skriftlig anmodning fra tilskuddsmottaker, dokumentasjon
päutførÍ arbeid.
- For søkere som er pålagt å ha miljøplan, kreves det miljøplan trinn 2 i forbindelse med
tilskudd til grøfting ($ 5)
- Vedtak om innvilget tilskudd kan omgjøres og utbetalt tilskudd kan kreves tilbakebetalt
dersom det avdekkes forhold som er i strid med det som er forutsatt ved innvilgning av
tilskuddet ($ l0)
- Beregnet tilskudd under kr 3000,- pr. søknad utbetales ikke.

Forhold til annet lowerk:
Det er ingen registrerte automatiske fredede kulturminner i berøringav grøftefeltet. Skulle det
likevel under arbeid i marken oppdages gjenstander eller andre spor som viser eldre aktivitet i
området, må melding sendes Nordland Fylkeskommune og sametinget omgående. Jfr. Lov av
9. juni 1978 rr. 50 om kulturminner (kml. $ 8 annet ledd)
Tiltaket er også vurdert opp mot prinsippene i Naturmangfoldlovens $$ I -12. Det er i
tiltaksområdet ikke registrert noen biologiske verdier. Viser til Miljødirektoratets database

"Naturbase".
Tiltaket er også vurdert etter vannforskriften, og kommunen kan ikke se at tiltaket vil være til
skade for resipientene i området.
Kontroll
Kommunen og Fylkesmannen kan kreve nødvendige opplysninger og kontrollere at bruken av
tilskuddsmidlene er i tråd med forutsetningene. Kommunen vil gjennomføre befaring i
forbindelse med krav om utbetaling av tilskudd.

Lykke til med arbeidet!

Med vennlig hilsen
Steigen kommune

Berit Staurbakk
Jordbrukssjef



STEIGEN

Geirr Petter Botnmark

Hattebergvn.39
8520 ANKENESSTRAND

Vår ref.
171989-2lLD

Arkivkode
G/BNR 13417

Deres ref.

KOMMUNE

Dato

31.t0.20t7

MELDING OM DELEGERT VEDTAK

Saken er behandlet som saksnr PLA 230117 med følgende vedtak:

Med bakgrunn i forurensingsforskriftens $ 12, gis det tillatelse til innlegging av vann og
innlegging av vannklosett i eksisterende hytte på gnr l34rbnr 7, og oppsamling av avløp
i tett septikktank

Vilkår:
. Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtaket, når behandlingsgebyr kr. 2.600 er

innbetalt.
. Anlegget kan ikke taes i bruk før søknad om ferdigattest er innsendt og

behandlet.

Tillatelsen har gyldighet i 3 år fra vedtaksdato. Dersom tillatelsen ikke er påbegynt eller søkt
fornyet innen 3års fristen, faller tillatelsen bort. Ønskes tiltaket endret i forhold til dette
vedtaket, må endringene omsøkes særskilt som endring av tillatelse og endringene være
godkjent før den gjennomføres.
Denne tillatelsen er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser og kan påklages.
Klagefrist er 3 uker, og eventuell klage sendes til Steigen kommune, 8283 Leinesfiord.

Søknaden:
Saken gjelder: Innlegging av vann og innlegging av vannklosett. Avløp førttil tett, nedgravd

septikktank 4 m2.
Søker: Gein Petter Botnmark, Hattebergveien 39,8520 Botnmark
Tiltakshaver: Geirr Petter Botnmark, Hattebergveien 39, 8520 Botnmark
Eiendom: Gnr 134 bnr 7.
Planstatus: LNF-område med opning for spredd fritidsbebyggelse LSF4 2 Forsan
Tegninger: Situasjonsplan med plassering av septikktank
Regelverk: Forurensingsforskriftens$ 12

Gebynegulativ for Steigen kommune

Postadresse:

Rådhuset
828I LEINESFJORD

Besøksadresse:

Leines{ord
LEINESFJORD

Telefon:
Telefaks:



Nabovarsling:
Ikke relevant pga avstand.

Ansvar:
Ansvarlig utførende er Rørleggermester Kjell M. Lie

Ferdigstillelse:
Det er ansvarlig søkers ansvar å be om ferdigattest når tiltaket er ferdig. Anlegget må ikke tas

i bruk før feñigattest foreligger.

Gebyr:
Søknad om utslippstillatelse er gebyrpliktig i henhold til Steigen kommunes gebynegulativ.
Ny utslippstillatelse inntil 15 pe: 2.600,-

Med vennlig hilsen
Steigen kommune

Lisbeth Dahle
Byggesaksbehandler

Vedlegg: Faktura

Kopi m situasjonsplan: Oluf Holmvaag, her



STEIGEI{

Karoline Aspevold
Laukvik

8286 Nordfold

Vår ref.
17l96s-2lBs

Arkivkode
G/BNR 9712

Deres ref.

KOMMUNB

Dato
02.tr.2017

MELDING OM DELEGERT VEDTAK

Saken er behandlet som saksnr PLA 23ll17

De underrettes herved om at det er fattetfølgende vedtak:

Karoline Aspevold gis konsesjon for erverv av Gnr. 97rBnr.2 i Steigen, Jfr.
konsesjonsloven av 2003, $ 9.

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

Varig driveplikt på jordbruksareal følger av Jordloven $8. Skogen må drives i samråd med
Landbruksforvaltninga i Nord-Salten.

Parter
Søkere: Karoline Aspevold, Laukvik, 8286 Nordfold
Selger: Birger Volden, Tranebærveien 21, 8026 Bodø

Rolf Volden, Humlev eien 2, 8027 Bodø

Eiendommen
Volden, Gnr . 97 bnr . 2 ligger mellom Flekkos og Skj enke n, ca. 2 km før en kommer til
Laukvik. Det er en landbrukseiendom på totalt 578 daa.I følge gårdskart inkluderer dette 18,5
da, fulldyrka jord og 398 daa produktiv skog. Det er tre bygninger på eiendommen. Et
våningshus fra I 9 I 8, fiøsluthus fra l9l8l57 og et naust fra 1935. Standarden på husene
betegnes som darlig til middels. Det er ikke boplikt på eiendommen. Men driveplikt på jord
og skog. Jorden blir i dag leid ut på langsiktig kontrakt, og vil være bundet opp til 2022.
Boligen har vært benyttet som fritidshus i de senere år. Rettigheter som følger med er:
jaktrett, felles beite i utmark og skjær utenfor eiendommen.

Postadresse:

Rådhuset
828I LEINESFJORD

Besøksadresse:
Leines!ord
LEINESFJORD

Telefon: 757 78800
Telefaks: 757 78810



Planstatus for området der eiendommen ligger er LNFR- område (Landbruk, næring,
friluftsområde)) nedenfor f'lkesveg, oB LSBNF (Landbruk med spredt bebyggelse, næring og
friluftsområde) ovenfor fulkesveg.

Søkeren
Karoline Aspevold er bosatt i Laukvik i Steigen, der hun leier en eiendom. Søkeren
begrunner kjøpet med at eiendommen vil bli benyttet som helårsbolig. Det vil måtte foretas
en del renovering av bolighuset. Hun har planer om å opparbeide utegang for to hester, og
etter hvert når den eksisterende jordleieavtalen går ut, benytte dyrka jord til grasproduksjon.
Det vurderes også å starte med noen sauer.

Søkeren har 10 års erfaring med melkeproduksjon, 3 års erfaring med sauehold, og 15 års

erfaring med hestehold. Har hatt egne hester i 11 år.

Pris
Pris for fast eiendom er oppgitt til kr. 570.000,-

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

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

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

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

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

Vurdering av forhold som skal legges vekt på i henhold til $ 9:
- Pris: Eiendommen er unntatt priskontroll i henhold til Landbruksdep. Rundskriv M-

212016.

Kjøp av eiendommen vil føre til driftsmessig og samfunnsmessig god løsning sett i
sammenheng med søker ønsker å bosette seg på eiendommen, og etter hvert drive
jorda selv med grasproduksjon for egne hester og evt. noen sauer.

Søker har lang erfaring med husdyrhold, og anses som skikket til å drive eiendommen.

Hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskap forventes derfor å bli
ivaretatt på beste måte.

Konklusjon: Søkeren bør gis konsesjon for erverv av eiendommen.



Med vennlig hilsen
Steigen kommune

Berit Staurbakk
Jordbrukssjef

Kopi: Birger Volden, Tranebærveien 21, 8026 Bodø
Rolf Volden, Humlev eien 2, 8027 Bodø

Gjermund Laxan
Skogbrukssjef



STEIGEN

Arnstein Bard Brekke
CH. D. Kohmanns veg I

8250 Rognan

Vår ref.

171970-3lBS
Arkivkode
G/BNR 2/3

Deres ref.

KOMMUNE

Dato
03.11.2017

MELDING OM DELEGERT VEDTAK

Saken er behandlet som saksnr PLA 232117.

De underrettes herved om at det er fafietfølgende vedtak:

Arnstein Bård Brekke gis konsesjon for erverv av Gnr. ZrBnr.3 i Steigen, Jfr.
konsesjonsloven av 2003, $ 9.

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

Varig driveplikt på jordbruksareal følger av Jordloven $8

Parter
Søker: Arnstein Bård Brekke, Ch.D. Kohmanns veg 1, 8250 Rognan
Selgere: Anne-Marie Hansen og Ame Johan Pedersen, Skjerstadveien 9, 8003 Bodø

Eiendommen
Levik, Gnr.2, Bnr. 3 ligger på sørsiden av Leineslandet.. Det er en eiendom på 24,4 da.l
følge gårdskart inkluderer dette 15,8 innmarksbeite. Eiendommen er i tillegg medeier i et
sameie pâ904 da utmarksareal. Det er fire bygninger på eiendommen. Et våningshus fra 1948

samt fiøs, uthus og naust med ukjent byggeår. Standarden på husene betegnes som middels.
Det er ikke boplikt på eiendommen. Boligen har vært benyttet som fritidshus i de senere år.

Planstatus for området der eiendommen ligger er LSBNF (Landbruksområde med Spredt
bolig-, fritids- og nærings--bebyggelse ) og LNFR-område (Landbruk, næring og
friluftsområde der bebyggelse ikke er tillatÐ der mestparten av sameiet ligger.

Postadresse:
Rådhuset
828I LEINESFJORD

Besøksadresse:

Leinesfiord
LEINESFJORD

Telefon: 757 78800
Telefaks: 757 78810



Søkeren: Amstein Bard Brekke er bosatt på Rognan i Saltdal kommune. Søkeren har ikke
annen eiendom i Steigen, og begrunner kjøpet med at eiendommen skal benytte som
fritidsbolig.

Pris
Pris for fast eiendom er oppgitt til kr. 1.320.000,-

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

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

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

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

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

Vurdering av forhold som skal legges vekt på i henhold til $ 9:
- Pris: Eiendommen er unntatt priskontroll i henhold til Landbruksdep. Rundskriv M-

2t2016.

Eiendommen har knappe ressurser, og er pga. manglende fulldyrka/overflatedyrka
jord unntatt boplikt i henhold til konsesjonsloven $ 5. Området eiendommen ligger i
beregnes ikke som noe pressorffåde mht. bosetting.

Hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskap forventes å bli ivaretattpä
beste måte.

Konklusjon: Søkeren bør gis konsesjon for erverv av eiendommen.

Med vennlig hilsen
Steigen kommune

Berit Staurbakk
Jordbrukssjef

Gjermund Laxå
Skogbrukssjef

Kopi: Anne-Marie Hansen og Ame Johan Pedersen, Skjerstadveien 9, 8003 Bodø



STEIGEN

Alf Frantzen

Virumvn. 1

82OO FAUSKE

Vår ref.

17l97s-2lGS
Arkivkode
K01

Deres ref.

KOMMUNB

Dato
03.11.2017

SØKNAD OM MOTORFERDSEL r UTMARK - DISP. ETTER FORSKR. S 5 C OG S

5 E ALF FRANTZEN M.FL.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK

Saken er behandlet som saksnr PLA 233117

De underrettes herved om at det er fattetfølgende vedtak:

Alf Frantzen, Fauske gis flerårig tillatelse til kjøring med snøskuter med reg. nr 2Y7074 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 også annet familiemedlem;
Frode Frantzen og Kjetil Aune.

Tillatelsen gielder for området; Skogsvei fra FV 835 i Nordfold, og til skogteig og egen

hytte på gnr./bnr. I05lI2 i Vassbotn ved Almenningsvatnet. jfr. vedlagte kart.

Tillatelsen gis i forbindelse med følgende oppdrag; Tilatelse til kjøring til egen hytte med
bagasje og utstyr, samt kjøring av ved fra gnr. 105, bnr 12 i henhold til søknad.

o Tillatelsen gjelder kun frakt av bagasje og utstyr, samt kjøring av ved.
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 kjøring.

o Det tillates ikke transport av ved etter $ 5.e fra skjærtorsdag til og med 1. påskedag
o Gitt kjøretillatelse gjelder kun for inntegnet trasé og angiu formål/tidsrom.
o Barmarkskjøring med snøskuter er ikke tillatt. Tillatelser til motorferdsel på snødekt

mark gitt av kommunen gjelder ikke lenger enn til 1. mai.

Vilkår:

Postadresse:

Rådhuset
8281 LEINESFJORD

Besøksadresse:
Leinesfiord
LEINESFJORD

Telefon: 97 0l 86 12

Telefaks: 757 78810



. For ferdsel på annens grunn må grunneierens samtykke innhentes førkjwingkan skje.
Søker er selv ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse til kjøring.

. 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.

o Eksisterende skuterspor skal om mulig følges.
o Nattforbud: All kjøring mellom kl.22.00 og 07.00 er forbudt. Dette gjelder all kjøring

tillatt fra kommunen etter søknad.
o Denne tillatelse skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av politi,

naturoppsyn eller kommunens delegerte.
o Mislighold av dispensasjonen ogleller vilkår satt i den, samt endrede forutsetninger,

kanføre til inndragning av dispensasjonen.

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. Søknaden er
vurdert i henhold til Naturmangfoldloven $ 8 - 12 uten at en ser at naturforhold av betydning
blir berørt. Vedtaket kan påklages innen 3 uker jfr. Forvaltningsloven.

Med vennlig hilsen
Steigen kommune

Gunnar Svalbjørg
Plan- og miljøvernleder

Vedlagt
-Kart med kjøretrasè og beskrivelse

Tordis Sofie Langseth
Rådmann



;i*.-F-- Kart med kjøretrase fra FV 835

langs skogsvei til
Almenningsvatnet. Videre en

trase over isen, alternativt en
trase langs land, til hytte innerst i
Almenningsvatnet. Vedhogst i tre
teiger fra gnr./bnr l05ll2, markert
i kartet. Eksisterende skuterspor
skal om mulig følges.
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STEIGEI{

Gunnar Adolßen
Marhaugveien5T
8286 NORDFOLD

Vår ref.
t7lt05t-2tGS

Arkivkode
K01

Deres ref.

KOMMUNE

Dato
03.r1.2017

SøKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK - $ 5 C OG E - GUNNAR ADOLFSEN

MELDING OM DELEGERT VEDTAK

Saken er behandlet som saksnr PLA 234117

De underrettes herved om at det er faftet følgende vedtak:

Gunnar Adolfsen, Marhaug gis flerårig tillatelse til kjøring med snøskuter med reg. nr YH
5589 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 også annet familiemedlem;
Brit Skotner, Janne Adolfsen.

Tillatelsen gjelder for området; Skogsvei fra Marhaug til skogteig på gnr./bnr. l8/10 i ved
Almenningsvatnet, samt kjøring til hytte på gnr./bnr. 18/10 jfr. vedlagte kart.

Tillatelsen gis i forbindelse med følgende oppdrag;
Tillatelse til henting av ved til h¡te, samt kjøring til egen hytte med ved, bagasje og utstyr, i
henhold til søknad.

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 hytteeiere.

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 1. påskedag
o Barmarkskjøring med snøskuter er ikke tillatt. Tillatelser til motorferdsel på snødekt

mark gitt av kommunen gjelder ikke lenger enn til 1. 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.

ilkår:V

Postadresse:

Rådhuset
8281 LEINESFJORD

Besøksadresse:
Leinesfiord
LEINESFJORD

Telefon: 97 01 86 12

Telefaks: 757 78810



Personer kan medtas i forbindelse med transport av bagasje og utstyr til h¡ter, dersom
det er plass sammen med bagasjen. Forutsetningen er at passasjertransporten ikke
medfører ekstra kjøring.
Denne tillatelse skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av politi,
naturoppsyn eller kommunens delegerte.

Mislighold av dispensasjonen ogleller vilkar satt i den, samt endrede forutsetninger,
kanføre til inndragning av dispensasjonen.

Saksutredning
I søknaden er det henvist til gnr./bnr. 1813, men i følge matrikkelen har den omtalte
eiendommen eid av Gunnar Adolfsen gnr./bnr. l8/10. Vi antar derfor at det er brukt et
gammelt kart og legger til grunn at gnr./bnr. l8/10 er korrekt.

Søknaden omfatter også henting av ved til egen bolig på Marhaug. Henting av ved til egen
bolig fra egen eiendom med snøskuter er ikke søknadspliktig. Det konkluderes derfor med at
den beskrevne kjøring med henting av ved til egen bolig fra egen skogteig på Marhaug ikke er
søknadspliktig, da kjøringen også foregår på skogsvei der søker har bruksrett/veirett..

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.
Søknaden er vurdert i henhold til Naturmangfoldloven $ 8 - 12 uten at en ser at naturforhold
av betydning blir bercrt. Vedtaket kan paklages innen 3 uker jfr. Forvaltningsloven.

Med vennlig hilsen
Steigen kommune

a

a

o

Gunnar Svalbjørg
Plan- og miljøvernleder

Tordis Sofie Langseth
Rådmann

-Kart med

Kartet viser avgrensning av område for henting av ved, samt trase for frakting av bagasje og
utstyr fram til hytta. Utover dette kartet gjelder tillatelsen skogsvei fra Marhaug og opp til
hytta.



STEIGEN

Sven Terje Amtsen

8286 NORDFOLD

Vår ref.
17lt}t9-2lLD

Arkivkode
G/BNR IOOI2

Deres ref.

KOMMUNB

Dato
t0.tI.20t7

MELDING OM DELEGERT VEDTAK

Saken er behandlet som saksnr PLA 235117 med følgende vedtak:

I medhold av plan- og bygningslovens (pbl) $ 20-1,20-2,20-4 ogtilhørende forskrifter
og kommuneplanens arealdel gÍs det tillatelse tit bygging av traktorveg til privat
vannanlegg på på gnr l00o bnr2.

Det gis byggetiltatelse på følgende vilkår:
o Tiltaket skal følge trase som skissert på innsendt flyfoto og bygges med inntil

3 meters bredde samt nødvendig grøfit.

o Terrenginngrep avgrenses til det strengt nødvendige og det ryddes opp etter
anleggsfasen.

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

o Det skal søkes om ferdigattest når tiltaket er ferdigstilt.

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

Søknaden:
Saken gjelder: Søknad om traktorveg til privat brøw¡ felles for grunneiere i området

Tiltakshaver: Arne Roald Pedersen, Leinesfiordveien 6,8283Leinesfiord

Ansvarlig søker: Sven Terje Arntsen, 8286 Nordfold

Eiendom: Gnr 100, bnr 2

Planstatus: LNFR-område

Tegninger: Mottatt 23.10.17 flyfoto med inntegning av veitrase
Postadresse:
Rådhuset
828I LEINESFJORD

Besøksadresse:
Leines{ord
LEINESFJORD

Telefon:
Telefaks:



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

Eiendomsforhold:
Veitraseen vil gå over gff 100, bnr 2. Det foreligger skriftelig samtykke fra grunneier

Nabovarsel:
Ikke aktuelt.

Forhold til andre interesser
Tiltaket er sjekket ut mot ulike temakart. Veien vil ligge i utkanten av et viktig
friluftsområde, men er ikke i konflikt med turstier.

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

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

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

Med vennlig hilsen
Steigen kommune

Lisbeth Dahle
Byggesaksbehandler

Vedlegg: Flyfoto med veitrase
Faktura
Ferdigattest

Tordis Sofie Langseth
Rådmann

Saksbehandlingsgebyr $ 20-4 Tiltak uten
ansvarsrett

Andre mindre tiltak kr 2300¡

Sum Kr 2300,-



STEIGEN

Rachel Aalstad

Skanlandveien 67
8288 BOGØY

Vår ref.
17lr039-2lLD

Søknaden:
Saken gjelder:

Tiltakshaver:

Eiendom:

Planstatus:

Tegninger:
Lowerk:

Arkivkode
G/BNR 45114

Deres ref.

KOMMUNE

Dato
t0.r1.2017

MELDING OM DELEGERT VEDTAK
BYGGETILLATELSE GARASJE

Saken er behandlet som saksnr PLA 236117 med følgende vedtak:

Med bakgrunn i plan- og bygningslovens $520-1 og20-2 med tilhørende forskrifter og
bestemmelser i kommuneplanens arealdel, gis det byggetillatelse for ny garasje på gnr
45, bnr 14. Tiltaket plasseres i tiltaksklasse 1.

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

med kr.3.389r- er innbetalt i hht. nota.

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

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

Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtaket.

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

Søknad om oppføring av garasje på Skjenaust

Rachel Aalstad, Skånlandsveien 67, 8288 Bogøy

Gnr 45 bnr 14

LNFR-område for spredt bolig-, fritids-, eller næringsbebyggelse
(LSBNF4_l 5 (Skjenaust)

Mottatt 30.10. 17: l:200 situasjonsplan, 1 :50 fasade-, og plantegning.
Pbl. 2008 $ 20-1 (med flere) og tilhørende forskrifter
TEKl7

Postadresse:
Rådhuset
828I LEINESFJORD

Besøksadresse:
Leinesfiord
LEINESFJORD

Telefon:
Telefaks:



SAK1O
Kommuneplanens arealdel, vedtatt 22.06.1 6
Gebynegulativ for Steigen kommune, vedtatt 22.06J6

Nabovarsel:
Aktuell nabo er varslet og har ingen merknad.

Plassering:
Tiltaket skal plasseres i tråd med godkjent situasjonsplan.

Ansvar:
Tiltaket faller under Plan- og bygningslovens $ 20-4 a) mindre tiltak på bebygd eiendomhvor
det ikke er krav om at tiltakshaver bistås av fagkyndige foretak med ansvarsrett.

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

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

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

Bruksareal:
BYA er oppgitt til å være 61,8 m2 BRA er beregnet til5g,3 m2 if."Veiledning til grad av
utnytting" utgitt av Kommunal- og modemiseringsdepartementet 20.01 .201 4.

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

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

Saksbehandlingsgebyr ô 20- 1 Garasie kr 2.150,-
Arealtillegg 59 m" âkr.2l,- pr.m¿ kr 1.239,-

Sum kr. 3.389,-



Med vennlig hilsen
Steigen kommune

Lisbeth Dahle
Byggesaksbehandler

Vedlegg: Faktura
Godkjente tegninger
Skjema <Søknad om ferdigattest>

Kopi: Matrikkelfører, her

Tordis Sofie Langseth
Rådmann



STEIGEN

Norconsult AS
v/Peder Eggesvik
peder.eggesvik@norconsult. com

KOMMUNE

Dato
10.11.20t7

Vår ref.
t5/784-4/LD

Arkivkode
M10

Deres ref.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK
FERDIGATTEST

Saken er behandlet som saksnr PLA 237ll7med følgende vedtak:

Det blir gitt ferdigattest for vannledning Hakvåg, slik det er beskrevet i tillatelse til tiltak
datert 20.10.15.

Ferdigattesten blir gitt på grunnlag av signert søknad fra ansvarlig søker, mottatt I.10.2017.
Søknaden bekrefter at alle krav og betingelser som er stilt i tillatelsen og som elles føIger av
gjeldene bestemmelser i eller i medhold av plan- og bygningsloven er dokumentert oppfflt.

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

Med vennlig hilsen
Steigen kommune

Lisbeth Dahle
Byggesaksbehandler

Kopi: Oluf Holmvaag, her

Postadresse:

Rådhuset
828I LEINESFJORD

Besøksadresse:

Leinesfiord
LEINESFJORD

Telefon:
Telefaks



STEIGEN

Helge A. Hansen
Helge@nordskot.com

Vår ref.
t7l49t-slLD

Arkivkode
G/BNR 26/27

Deres ref.

KOMMUNE

Dato
10.tt.2017

MELDING OM DELEGERT VEDTAK
FERDIGATTEST

Det blir gitt ferdigattest for tilbygg til bolig på gnr 28,bnr 27, slik det er beskrevet i tillatelse
til tiltak i sak PLA BYG 1l5ll7.

Ferdigattesten blir gitt på grunnlag av signert søknad fra tiltakshaver, mottatt 8.11.2017.
Søknaden bekrefter at alle krav og betingelser som er stilt i tillatelsen og som elles følger av
gjeldene bestemmelser i eller i medhold av plan- og bygningsloven er dokumentert oppfult.

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

Med vennlig hilsen
Steigen kommune

Lisbeth Dahle
Byggesaksbehandler

Kopi: Matrikkelfører, her

Postadresse:

Rådhuset
8281 LEINESFJORD

Besøksadresse:

Leines{ord
LEINESFJORD

Telefon:
Telefaks:



STEIGEN

Anne Margrete Aronsen

Orelivegen 27 D
0s83 OsI,o

Vår ref.

t71733-t3tLD
Arkivkode
G/BNR 97124

Deres ref.

KOMMUNE

Dato
t5.tt.20t7

MELDING OM DELEGERT VEDTAK
BYGGETILLATELSE OG UTSLIPPSTILLATELSE FOR
FRITIDSBOLIG FLEKKOS GNR 97 BNR 24

Saken er behandlet som saksnr PLA 243117 med følgende vedtak:

Med bakgrunn i plan- og bygningslovens $20-1 med tilhørende forskrifter og
bestemmelser i kommuneplanens arealdel, gis det byggetillatelse for ny fritidsbolig på
gnr 97,bnr 24. Med bakgrunn i forurensingsforskriftens $ 12 gis det utslippstillatelse
fra fritidsboligen ved bruk av slamavskiller og infiltrasjonsanlegg. Tiltaket plasseres i
tiltaksklasse 1.

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

med kr. 11.690,- er innbetalt i hht. nota.

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

o Tiltaket skal utformes og plasseres'med hensyn til eksisterende natur.
o Infiltrasjonsanlegget skal monteres og drives jf Forurensningsforskriften

Kapittel 12.

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

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

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

Postadresse:

Rådhuset
828I LEINESFJORD

Besøksadresse:

Leinesfiord
LEINESFJORD

Telefon:
Telefaks:



Søknaden:
Saken gjelder:

Søker:

Tiltakshaver:

Eiendom:

Planstatus:

Tegninger

Lowerk:

Søknad om oppføring av fritidsbolig og utslipp av avløpsvann

Anne Margrete Aronsen, Orelivegen 27 D,0583 Oslo

Anne Margrete Aronsen

Gnr97 bnr24
LNFR-område for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse (Flekkos,
LSBNF6_4)

Mottatt 3 .I I .17 : situasj onsplan med målsatte avstander,fasadetegninger,
og snitttegning 1:100 plantegning 1. et og loft, 1:50.,
Pbl. 2008 $ 20-1 (med flere) og tilhørende forskrifter
Forurensingforskriften $ 12 (m flere)
TEK 17

Kommuneplanens arealdel, 20 I 6
Veileder til saksbehandlingsforskriften
Gebyrregulativ for Steigen kommune

Nabovarsel:
Aktuelle naboer er varslet og har kvittert, det foreligger ingen merknader.

Adkomst og parkering:
Statens vegvesen har gitt tillatelse til utvidet bruk av eksisterende avkjørsel til gbnr 97115

Parkering på egen tomt.

Vann og avløp:
Tiltaket skal ha innlagt vann og tilknyttes eksisterende privat vannforsyning felles med gbnr
971I5. Det skal installeres vannklosett. Avløp skal føres via slamavskiller til
infiltrasjonaanlegg i stedegne løsmasser. Anlegges skal monteres og drives jf.
Forurensningsforskriften kapittel 1 2.

Plassering:
Statens vegvesen har gitt dispensasjon fra byggegrense mot fr. 631. Tiltaket skal plasseres i
henhold til godkj ent situasj onsplan.
Byggets mønehøyde er 5,59m fra planert tereng, gesimshøyde 3,13m, jf. godkjent snittegning

Ansvar:
Søker innvilges personlig ansvarsrett som selvbygger av egen fritidsbolig. Søker
sannsynliggjør nødvendig kompetanse ved bruk av bruk av medhjelpers utdannelse/praksis og
ved bruk innleide foretak:

Funksjon (SØK,
PRO, UTF,
Kontroll)

Ansvarsområde Foretak, orgnr.

PRO Hytta med fundamentlaster og
fundamentplassering

Rusånes fabrikker AS
Ors,nr 928 759 393

UTF Oppføring byggesett fra fabrikk Rusånes fabrikker AS
Org,rìr 928 759 393



PRO Fundamentering Rusånes fabrikker AS
Org,nr 928 759 393

UTF Fundamentering Ole Rørvik, Tennvassåsen 9402 Harstad

PRO Utvendig avløpsanlegg Maskinsentralen A/S
Org.nr 980 941337

UTF Utvendig avløpsanlegg Maskinsentralen A/S
Ors.nr 980 941337

PRO Innvendig vann og sanitæranlegg Nordsalten VVS A/S Orgnr 953 345 176

UTF Innvendig vann og sanitæranlegg Nordsalten WS A/S Orgnr 953 345 176

PRO El-anlegg Elektrikern MO A/S orgm 915 964 699

UTF El-anlegg Elektrikern MO A/S orgnr 915 964 699

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

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

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

Bruksareal:
BYA er oppgitt til å være 77,7 m2 og BRA er oppgitt å være gl,g nf jf."Veiledning til grad av
utnytting"

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

Saksbehandlingsgebyr $ 20-1 Hytte kr 6.000,-
Arealtilleee 91,9 m¿ âkr.2l,- pr. r# kr 1.930,-

Ansvarsretter Personlig godkjenning som
selvbygger

Kr 1.160

Utslippstillatelse Inntil 10 pe kr 2.600,-
Sum kr. 11.690,-



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

Med vennlig hilsen
Steigen kommune

Lisbeth Dahle
Byggesaksbehandler

Vedlegg: Faktura
Godkjente tegninger
Skjema <Søknad om ferdigattest>

Kopi: Matrikkelfører, her

Tordis Sofie Langseth
Leder for plan-, utvikling og drift



STEIGEN

Nordsalten VVS AS
v/ Ståle Pettersen
stale@nordsalten-ws.no

Vår ref.
17l3t3-tllLD

Arkivkode
G/BNR 4717

Deres ref.

KOMMUNE

Dato
2T.TT.2OT7

MELDING OM DELEGERT VEDTAK
FERDIGATTE ST BRAKKERIGG DYPVIKA

Saken er behandlet som saksnr PLA 244117 med følgende vedtak:

Det blir gitt ferdigattest for boligbrakkerigg ogavløpsanlegg på gnr 46,bnr 7, slik det er
beskrevet i tillatelse til tiltak i sak PLA BYG I82ll7.

Det var 9.10.17 giu midlertidig brukstillatelse. Gjenstående arbeid med oppkobling av
brannsentral og utelys er fullført og ansvarerklæring mottatt. Ferdigattesten blir gitt på
grunnlag av signert søknad fra ansvarlig søker, mottatt 15.1I.2017. Søknaden bekrefter at alle
krav og betingelser som er stilt i tillatelsen og som elles følger av gjeldene bestemmelser i
eller i medhold av plan- og bygningsloven er dokumentert oppfylt. Vi minner ellers om at
brakkeriggen skal fiernes innen 24 mäneder fra ferdigstillelse.

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

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

Med vennlig hilsen
Steigen kommune

Lisbeth Dahle
Byggesaksbehandler

Postadresse:
Rådhuset

828I LEINESFJORD

Besøksadresse:

Leinesfiord
LEINESFJORD

Telefon:
Telefaks



STEIGEN

Rambøll

Postboks 9420 Sluppen
7493 TRONDHEIM

Vår ref.

t7lt00s-slLD
Arkivkode
G/BNR 4711

Deres ref.

KOMMUNE

Dato
24.tt.2017

MELDING OM DELEGERT VEDTAK

Saken er behandlet som saksnr PLA 245117 med følgende vedtak:

Med hjemmel i i plan- og bygningslovens $ 20-1 med tilhørende forskrifter og
bestemmelser i kommuneplanens arealdel, gis det igangsettingstillatelse for kommunal
pumpestasjon, gnr 47rbnr 1, festenr I og til legging av pumpeledninger. Tiltakene på
land skal plasseres i følge godkjent situasjonsplan. Tiltaket plasseres i tiltaksklasse 2.

Vilkår fra rammetillatelsen blir videreført:

o Traseen under vann skal fastsettes av Steigen kommune i samråd med Bogen
båtforening og entrepenør slik at konflikt med fortøyningene til
småbåthavnen blir unngått.

o Bunnforholdene må kartlegges slik atrør på sjøbunnen følger
bunntopgrafien (uten heng) og legges forsvarlig slik at de ikke endrer leie
eller flyter opp.

o Under småbåthamna må rørene legges i grøft eller spyles ned slik at de blir
tildekket

o Tiltakshaver plikter å sende melding der tiltaket er nøyaktig inntegnet på
kart med posisjoner oppgitt i \ilGS 84, til Efs/ Statens kartverk Sjø, postboks
60,4001 Stavanger, umiddelbart etter at tiltaket er ferdigstillt. Tiltaket kan
ikke taes i bruk før slik melding er sendt. Kopi av meldingen skal samtidig
sendes Kystverket Nordland, postboks 1502, 6025 Åtesund og Steigen
kommune

o Tiltakshaver plikter å merke sjøkabler, rør og ledninger ved hvert landfeste i
henhold til gieldende skiltnorm. Jf
https ://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/20 12-12-1 9-1329

o Tiltaket tillates satt i gang etter dette vedtaket og etter at byggesaksgebyret
med kr. 3000,- er innbetalt, jf vedlagt faktura

o Det må søkes om ferdigattest før anlegget tas i bruk.

Postadresse:

Rådhuset

828I LEINESFJORD

Besøksadresse:
Leinesfiord
LEINESFJORD

Telefon:
Telefaks:



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

Søknaden:
Saken gielder:

Søker:

Tiltakshaver:

Eiendom:

Planstatus:

Tegninger:

Lowerk:

Søknad om igangsettingstillatelse etter plan- og bygningsloven til
pumpeledninger og pumpestasjon for kloakk

Rambøll Noreg AS, MellomilaT9, Trondheim org: 915 251293

Steigen kommune v / Oluf Holmvaag, 8283 Leinesfiord
Orgnr 962249 385

Gnr 47 bnr 1 festenr I
Område for sentrumsbebyggelse (BS4 2) og område for småbåthamn
(VS4 3), kombinerte formål i sjø

Mottatt 17.10.17 ved søknad om rammetillatelse: situasjonsplan og
fasadeillustrasj on av pumpehus
Pbl. 2008 $ 20-1 (med flere) og tilhørende forskrifter
TEK 17

Kommuneplanens ar ealdel, 20 | 6

Veileder til saksbehandlingsforskriften
Gebynegulativ for Steigen kommune vedtatt 22.06.16

Tillatelser etter annet lowerk
Det ble 13.11.2017 sammen med rammetillatelsen gitt tillatelse etter havne- og
farvannsloven.

Nabovarsel:
Aktuelle naboer ble varslet i forbindelse med rammesøknaden og merknader er ivaretatt der

Plassering:
Tiltaket på land skal plasseres i følge godkjent situasjonsplan.
Endelig trase under vann fastsettes av Steigen kommune i samråd med Bogen båtforening og
entrepenør når bunnforholdene er kartlagt.

Ansvar:
Følgende foretak har erklært ansvarsrett:

Funksjon (SØK, PRO,
UTF, Kontroll)

Ansvarsområde Foretak, orgnr.

SØK Ansvarlig søker Rambøll Norge AS orgnr 915 251293
PRO Vann- og avløpsanlegg Rambøll Norge AS orgnr 915 251293
UTF Vann- og avløpsanlegg Ottar Bergersen & Sønner AS,

orsnr 981 547349



UTF Innmåling Ottar Bergersen & Sønner AS,
orsff 981 54 7349

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

Saksbehandlinsseebyr $ 20- I Ledninger Vann og Avløp Kr 3000,-

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

Med vennlig hilsen
Steigen kommune

Lisbeth Dahle
Byggesaksbehandler

Kopi m/faktura: Oluf Holmvaag, her

Tordis Sofie Langseth
Rådmann



STEIGEN

Steigen Contracting A/S
jan@Steigenhus.no

Vår ref.
t4143-6lLD

Søknaden:
Saken gjelder:

Søker:

Tiltakshaver:

Eiendom:

Planstatus:

Tegninger:

Arkivkode
G/BNR 47143

Deres ref.

KOMMUNE

Dato
27.tt.20t7

MELDING OM DELEGERT VEDTAK
TILLATELSE TIL BRUKSENDRING OG NY BOENHET

Saken er behandlet som saksnr PLA 246117 med følgende vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens S 20-f og 20-3 med tilhørende forskrifter gis det
tillatelse til bruksendring av underetasje og etablering av ny boenhet gnr 47, bnr 43.
Tiltaket plasseres i tiltaksklasse L.

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

med kr 3.899;- er innbetalt i hht. faktura
o Tiltaket skal oppføres i henhold til bestemmelser i TEK 17

o Erklæring av ansvarsrett for WS skal ettersendes kommunen.

o Det skal søkes om ferdigattest når tiltaket er ferdigstilt

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

Søknad om bruksendring av kjeller; etablering av ny boenhet

Steigen Contracting A/S, 8289 Engeløya, orgnr 991 667 873

Asle Bogen, Finjord, 9303 Silsand

Gnr 47 bnr 43

Byggeområde for bolig (84_4)

Mottatt 19.10.17: plantegning målestokk 1:100, Fasadetegning l:100

Postadresse:

Rådhuset
8281 LEINESFJORD

Besøksadresse:

Leinesfiord
LEINESFJORD

Telefon:
Telefaks:



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

Kommuneplanens ar ealdel, 20 I 6

Veileder til saksbehandlingsforskriften
Gebynegulativ for Steigen kommune, 2016

Nærmere om tiltaket
Det søkes om bruksendring for deler av underetasjen i eneboligen til ny leilighet og mindre
ombygging av eksisterende leilighet slik at det blir to selvstendige boenheter med en felles
inngang.

Nabovarsel:
Ikke nødvendig da det kun er innvendige tiltak og etablering av en mindre boenhet.

Adkomst og parkering:
Det vil ikke bli endring i adkomst. To nye P-plasser blir etablert på nordsiden av huset.

Vann og avløp
Huset har innlagt vann fra offentlig vannverk. Avløp til privat kloakkanlegg med
utslippstillatelse. Dersom det senere skulle vise seg at antallet beboere på varig basis
overstiger kapasiteten på eksisterende tillatelse, kan kommunen sette krav om ny
utslippstillatelse.

Ansvar:
Følgende foretak har erklært ansvarsrett:

Det er mangler ansvarsrett for prosjektering og utføring av VVS

Tekniske krav
Det blir skiftet vinduer slik at TEK 17 sine krav om rømmingssikkert vindu og krav til
dagslys i rom for varig opphold blir tilfredsstilt for begge boenheter.

Bruksareal:
BRA for hovedetasjen er oppgitt til117,4m2, mens BRA for underetasjen som blir ombygd
er 103,4mL De to leilighetene får BRA på henholdsvis 46,6 og 45.3 m2 og en felles gang og
vindfang på tilsammen 8.6 m2

Funksjon (SØK, PRO,
UTF. kontroll)

Ansvarsområde Foretak, orgff

SØK Ansvarlig søker Steigen Contracting AS
Orsnr 991 667 873

UTF Tømmerarbeide Steigen Contracting AS
Orsnr 991667 873

Tømmerarbeide Steigen Contracting AS
Orgnr 991 667 873



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

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

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

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

Med vennlig hilsen
Steigen kommune

Lisbeth Dahle
Byggesaksbehandler

Vedlegg: Kopi av godkjente tegninger

Kopi m/faktura: Asle Bogen, Finjord, 9303 Silsand

Tordis Sofie Langseth
Rådmann

Saksbehandlingsgebyr $ 20- 1 Ombygging/bruksendrine< 50Yo av totalt BRA Ik 1440;-
Tilleee for mangelfull søknad 20Yo x basisgebyr Kr 288

Arealtilleee 103.4m¿ ákr.2l,-þr.mz kr. 2171.-
Sum kr. 3899,-

Matrikkelfører, her



STEIGEN

Salten Bygg AS
Straumen industriområde

8286 Straumen

Vår ref.
l7ls67-4lLD

Arkivkode
G/BNR 62127

Deres ref.

KOMMUNE

Dato

27.t1.2017

MELDING OM DELEGERT VEDTAK
TILLATELSE TIL NYBYGG OG UTSLIPP 2 BOLIGER GNR 62, BNR 27

Saken er behandlet som saksnr PLA 247117 med følgende vedtak:

Med bakgrunn i plan- og bygningslovens $20-1 med tilhørende forskrifter og
bestemmelser i Kommuneplanens arealdeln gis det byggetillatelse for to nye boliger på
gnr 62rbnr 27. Det gis også utslippstillatelse etter forurensingsforskriften $12 for
slamavskiller med infiltrasjonsanlegg.. Tiltaket plasseres i tiltaksklasse 1.

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

med kr. 15.570,- er innbetatt i hht. faktura
o Tiltaket skal oppføres i henhold til bestemmelser i TEK 10.

o Infïltrasjonsanlegget skal anlegges og drives jf forurensningsforskriften
Kapittel 12.

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

o Oppdatert situasjonsplan med endelig plassering sendes kommunen senest
ved søknad om ferdigattest

o Det skal søkes om ferdigattest når tiltaket er ferdigstilt

Tillatelsen har gyldigheti3 är fra vedtaksdato. Dersom tillatelsen ikke er påbegynt eller søkt
fornyet innen 3-års fristen, faller tillatelsen bort. Ønskes tiltaket endret i forhold til dette
vedtaket, må endringene omsøkes særskilt som endring av tillatelse og endringene være
godkjent før den gjennomføres.

Postadresse:

Rådhuset
8281 LEINESFJORD

Besøksadresse:
Leines{ord
LEINESFJORD

Telefon: 75 77 88 55
Telefaks:



Søknaden:
Saken gjelder:

Søker:

Tiltakshaver:

Eiendom:

Planstatus:

Søknad om oppføring av to boliger og utslippstillatelse

Salten Bygg AS, 8286 Straumen

Circle Invest AS , Prinsensgt 54 8003 Bodø

Gnr 62bnr 27

LNFR-område for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse (Øvre
Røtnes, LSBNF5*7)

Mottatt 18.05.17: situasjonsplan l:500 med målsatte avstander, ikke
målsatte fasadetegninger uten terreng, målsatt snittegning 1:50,
mottatt 27:ll: plantegning l:50 for 1. og2.etg,

Tegninger:

Lowerk: Pbl. 2008 $ 20-1 (med flere) og tilhørende forskrifter
TEK IO
Kommuneplanens arealdel, 20 I 6

Veileder til saksbehandlingsforskriften
Gebyrregulativ for Steigen kommune

Forurensningsforskrift en

Dispensasjon
Plan- og ressursutvalgets ga 2I.04.16 i vedtak PLA 31116 dispensasjon til fradeling av
boligtomt og tillatelse til omdisponering av jordbruksareal til boligformåI.

Nabovarsel:
Aktuelle naboer er varslet 15.03.17. Magnar Sigurd Hansen har påpekt at husene ligger 2,5
for nær kommunal veg og at det bør være en felles avkjørsel. Dette er tatt til følge på omsøkt
situasjonsplan. Videre ønsker han at det blir oppsatt gjerde før byggestart.

Plassering:
Tiltaket skal plasseres med utgangspunkt i tilsendt situasjonsplan, men på grunn av mulig
konflikt med vannledningen som går over eiendoÍunen, må nøyaktig plassering fastsettes av
kommunens oppmålingsingeniør Jan Harald Vindenes. Oppdatert situasjonsplan med endelig
plassering må sendes kommunen senest ved søknad om ferdigattest.

Boligene har pulttak med største gesimshøyde er 7,53m og minste gesimshøyde 5,38 m jf.
godkjent snittegning.

Adkomst og parkering:
Ny felles avkjørsel fra kommunal vei som vist på situasjonsplanen blir godkjent. Parkering i
carport under veranda. P-plasser på egen tomt må tegnes inn på oppdatert situasjonsplan.

Vann og avløp:
Tiltaket skal tilknyttes offentlig vannverk, dette må avklares med kommunens ingeniør Oluf
Holmvåg (tlf: 97 080412)
Avløp blir ført til egen slamavskiller (4m2) for hvert hus. Derfrablir avløpsvannet ført i
ledning under den kommunale vegen til en felles infiltrasjonsgrøft på gnr, 62bnr 3. Det



foreligger skriftlig avtale med eierene av gnr 62bnr 3 for dette. For å forbedre
filtreringsevnen blir det lagt ut compact overjordfilter.

Ansvar:

Ansvarserklæring for PRO og UTF for grunnarbeid må ettersendes

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

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

Funksjon (SØK,
PRO, UTF,
Kontroll)

Ansvarsområde Foretak, orgnr.

SØK Ansvarlig søker Saltenbygg AS orgnr 939 093 419

PRO Arkitektur, plassering, visuell
utforming og planløsing

Saltenbygg AS orgnr 939 093 419

PRO Råbygg Saltenbygg AS orgnr 939 093 419

PRO Energiberegninger Saltenbygg AS orgnr 939 093 419

PRO Statiske beregninger Saltenbygg AS orgnr 939 093 419

PRO Innvendig tømrerarbeid Saltenbygg AS orgnr 939 093 419

PRO Mur- og betongarbeid, detaljpros
innvendi g tømrerarbeid

Saltenbygg AS orgnr 939 093 419

UTF Mur- og betongarbeid Saltenbygg AS orgnr 939 093 419

UTF Tømrerarbeid Saltenbygg AS orgnr 939 093 419

UTF Montering pipe med ildsted Saltenbygg AS orgnr 939 093 419

PRO Rørinstallasjoner Nordsalten VVS orgnr 953 346176

UTF Rørinstallasjoner NOrdsalten VVS orgnr 953 346176

PRO Membran med tetting til sluk,
overflater

Nico Handverk AS orgff 957 771 823

UTF Membran med tetting til sluk,
overflater.

Nico Handverk AS orgnr 957 771 823

KONTROLL Lufttetthet og våtrom Rognan byggsenter AS 974 406 446

PRO Grunnarbeid

UTF Grunnarbeid

PRO Avløp: septikk og
infiltrasionsalegg

Maskinsentralen AS 980 941 337

UTF Avløp: septikk og
infiltrasionsalegg

Maskinsentralen AS 980 941337



Bruksareal:
BYA er oppgitt å være 310 m2 og BRA er oppgitt å være ll7 nf' pr bolig. Beregnet bruksareal
inkl bod og carport er 135 m2, dvs totalt270 m2 BRAjf."Veiledning til grad av utnytting"
utgitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 20.01 .201 4.

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

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

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

Med vennlig hilsen
Steigen kommune

Lisbeth Dahle
Byggesaksbehandler

Vedlegg: Godkjentetegninger

Tordis Sofie Langseth
Leder for plan-, utvikling og drift

Saksbehandlineseebyr I 20-1 Bolie kr 6.000,-
Arealtillegg 270m¿ á,kr.21,-w.m¿ kr 5.670,-
Utslippstillatelse Inntil 15 pe kr 2.600,-
Tilleee for manselfull søknad 20o/o x basisgebyr Kr 1.200
Sum kr. 15.570,-

Kopi: m/faktura: Circle Invest AS, Prinsensgt 54, 8003 Bodø



STEIGEI\

Asle Schrøder

8289 ENGELØYA

Vår ref.
t5l82t-4lLD

Arkivkode
G/BNR 82126

Deres ref.

KOMMUNE

Dato
24.tt.20t7

MELDING OM DELEGERT VEDTAK
FERDIGATTEST

Saken er behandlet som saksnr PLA 248117 med følgende vedtak:

Det blir gitt ferdigattest for ny fritidsbolig på gnr 82,bnr 26, slik det er beskrevet i tillatelse til
tiltak i sak PLA BYG 145/15.

Ferdigattesten blir gitt på grunnlag av signert søknad fra ansvarlig søker, mottatt 20.11.2017.
Søknaden erklærer at alle krav og betingelser som er stilt i tillatelsen og som elles følger av
gjeldene bestemmelser i eller i medhold av plan- og bygningsloven er dokumentert opp$lt.

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

Grunnet opphør av lokal godkjenning 01.01.2016 blir det et økt fokus på det kommunale
tilsynet i perioden 2016-2018. Kommunen minner om at tilsyn kan gjennomføres på alle
stadier i byggesaken og i 5 år etter at ferdigattest er gitt. Nar kommunen beslutter iverksetting
av tilsyn, kan dette varsles på forhand. Det foreligger imidlertid ikae krav til
forhåndsvarsling, jf. pbl. $ 25 og pbl. $ 31-7.

Med vennlig hilsen
Steigen kommune

Lisbeth Dahle
Byggesaksbehandler

Postadresse:

Rådhuset
828I LEINESFJORD

Besøksadresse:

Leinesfiord
LEINESFJORD

Telefon:
Telefaks:



STEIGEN
KOMMUNE

Kåre Pedersen

8286 NORDFOLD

SØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK - $ 5 C - XÅnn PEDERSEN

Vår ref.
171954-2lGS

Arkivkode
K0l

Deres ref. Dato
27.tt.20t7

MELDING OM DELEGERT VEDTAK

Saken er behandlet som saksnr PLA 249117.

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak

Kåre Pedersen, Nordfold gis flerårig tillatelse til kjøring med snøskuter med reg. nr XY
1864 fra d.d. -30.04.2021(a år). Tillatelsen er gitt i medhold av lov om motorferdsel i
utmark med nasjonal forskr. av 15.05.88 med senere endr., $ 5 c og $ 5 e, samt i henhold
til Steigen kommunes retningslinjer for slike søknader. Tillatelsen gielder også annet
familiemedlem; Ronny H Pedersen

Tillatelsen gielder for området; Skogsvei fra Nordfold til Almenningsvatnet og videre til
hytte på gnr. bnr l05l224jfr. vedlagte kart.

Tillatelsen gis i forbindelse med følgende oppdrag;
Tillatelse til henting av ved til hytte, samt kjøring til egen hytte med bagasje og utstyr

o Tillatelsen gielder kun frakt av bagasje og utstyr.
o Eksisterende skuterspor skal om mulig følges.
o Gitt kjøretillatelse gielder kun for inntegnet trasé og angitt formåUtidsrom.
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 hytteeiere.

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

o Det tillates ikke transport av ved etter $ 5.e fra skjærtorsdag til og med 1.

påskedag
o Barmarkskjøring med snøskuter er ikke tillatt. Tillatelser til motorferdsel på

snødekt mark gitt av kommunen gielder ikke lenger enn til 1.. mai.

Vilkår

Postadresse:

Rådhuset
8281 LEINESFJORD

Besøksadresse:

Leinesfiord
LEINESFJORD

Telefon: 97 0l 86 12

Telefaks: 75'1 78810



For ferdsel på annens grunn må grunneierens samtykke innhentes før kjøring
kan skje. Søker er selv ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse til kjøring.
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 kjøring.
Denne tillatelse skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av politi,
naturoppsyn eller kommunens delegerte.
Mistighold av dispensasjonen ogleller vilkår satt i den, samt endrede
forutsetninger, kan føre til inndragning av dispensasjonen.

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.
Søknaden er vurdert i henhold til Naturmangfoldloven $ 8 - 12 uten at en ser at naturforhold
av betydning blir berørt. Vedtaket kan påklages innen 3 uker jfr. Forvaltningsloven.

Med vennlig hilsen
Steigen kommune

a

o

a

a

Gunnar Svalbjørg
Plan- og miljøvernleder

Tordis Sofie Langseth
Rådmann

Vedlagt: Kart (deler av trase og hytte som rød sirkel): Utover dette kartet gielder tillatelsen
fra Nordfold og opp til

ffs/effa

d

I

a

1

aJ



STEIGEI\

Pernille Moe
Leinesfiordvn 86

8283 Leinesfiord

Vår ref.

t71958-2|TSLP
Arkivkode
NA'\IN Pernille Moe

Deres ref.

KOMMUNE

Dato
27.1t.2017

MELDING OM DELEGERT VEDTAK

Saken er behandlet som saksnr PLA 250117.

De underrettes herved om at det er faftetfølgende vedtak:
Pernille Moe gis et tilskudd på kr. 4.000,- til deltakelse i Start Opp Salten2017ll8.
Tilskuddet kan utbetales når minst halve etablereropplæringa er giennomført.

Saksutredning:
Pernille Moe søker om tilskudd til deltakelse i etablereropplæringa Stan Opp Salten. Hun
søker om kr. 4.000,- * støtte til reise til og fra Fauske. Det har vært vanlig at kommunen
bidrar med noe tilskudd til å dekke utgifter i forbindelse med denne etablereropplæringa.
Søkeren må forventes å gå inn med noe egenandel, for eksempel tilsvarende reiseutgiftene til
kurset. På denne bakgrunn innvilges det omsøkte beløpet på kr. 4.000, i henhold til delegert
tullmakt.

Med vennlig hilsen
Steigen kommune

Tordis Sofie Langseth
Rådmann

Postadresse:

Rådhuset
828I LEINESFJORD

Besøksadresse:

Leines{ord
LEINESFJORD

Telefon: 47 2645 15

Telefaks: 757 78810


