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Forslag til vedtak:
Steigen kommune kan ikke gi dispensasjon fra bestemmelsen i kommuneplanen om at naust i
LNFR-områder må bygges i grupper ved eksisterende naust, for å tillate utskilling av
nausttomt på østsiden av I|l4.åúøya. Avslaget begrunnes med at en slik dispensasjon vil åpne for
uheldig presedens og undergrave legitimiteten for å kunne gi tillatelse til naust i LNFR-
områder. I tillegg taler også de store naturkvalitetene og rekerasjonsverdiene på Måløya mot
en dispensasjon.

Vedtaket er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan påklages. Jf egen orientering om
klageadgang.

Saksutredning:
Steigen kommune har mottatt søknad om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser om
plassering av naust i LNFR-områder. Søknaden gjelder utskillelse av nausttomt på østsiden
av}l4äløya i et område avsatt til LNFR-område med opning for spredd fritidsbebyggelse.
Kommueplanen sier følgende om naustbygging i LNFR-områder:

LNFR-områder for spredt bolig-, fritids- eller nærîngsbebyggelse

For naust gjelder bestemmelsene i 5 3.5 foran. Naust tillates bygd i gruppe ved eksisterende noust.

Bakgrunn:
Vi har tidligere mottatt søknad om utskilling av nausttomt på østsiden av Måúøyatil eier av
gnr 30 bnr 12. Grunneier ble gjort oppmerksom på at dette ville kreve dispensasjon fra
kommuneplanens generelle regel om naustplassering i LNFR-områder og oppfordret til å

finne en alternativ plassering ved eksisterende naust på vestsiden av øya, i samsvar med
kommuneplanens bestemmelser.

Kommunen mottok deretter søknad om dispensasjon
Som grunngiving for dipsensasjonssøknaden blir detframført at

1. Nåværende område for naust ikke er egnet - det er ikke plass til flere ordinære naust
der båter enkelt kan settes ut og inn

2. Området som søkes benyttet fungerer allerede som havn og båtstø
3. Grunneieme er enige om plasseringen. Naustet vil ikke bli til sjenanse og stedet er

egnet.

Søknaden har vært pähøringtil fflkesmannen og fflkeskommunen.
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Fylkeskommunen ønsker at strandsonen skal bevares som et attraktivt og tilgjengeligområde
for friluftsliv og naturopplevelse. Viss kommunen finner grunnlag for dispensasjon bes det om
at det stilles vilkår som sikrer god landskapstilpassing,høy estetisk og arkitektonisk kvalitet
og almennhetens tilgang og ferdsel. Tiltaket er ikke i strid med kjente vemeverdige
kulturminnner.

Fylkesmannen peker pâatMåúøya er en viktig naturbeitemark, et verdifullt kulturlandskap og
viktig hekkelokalitet for ærfugl og sildemåke. På grunn av interessene knyttet til båtbasert
friluftsliv, er det uheldig med bebyggelse som kan virke privatiserende. Ut fra dette er

fulkesmannen usikker på om de samlede vilkårene for å gi dispensasjon etter pbl $ 19-2 er
tilstede.

Fylkesmannen har ellers en planfaglig merknad om at det også vil kreves dipensasjon fra selve
planformålet LNFR, siden det ikke spesifikt er åpnet for naustbebyggelse, er angitt omfang,
eller bestemmelseområde.

Vurdering:

A. Fylkesmannens planfaglige merknad:
Bestemmelsene om naust i kommuneplanen sier følgende: (vår utheving)

5 T.S.l Byggegrenser mot sjø:
c) For naust er byggegrensen 0 m i byggeområder og LNFR åpnet for spredt byggíng

5 4.1 LNFR-områder for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse

j) For noust gjelder bestemmelsene i 5 3.5* foran. Nøust tilløtes bygd i gruppe ved eksisterende

naust.

$ 4.1 svarer dermed på kravet om å angi bestemmelseområde. Omfang er bestemt giennom
antall fritidsboliger det er åpnet for i det aktuelle området. I både nåværende og tidligere
kommuneplan er det lagt til grunn at naust er en del av LNFR-formålet så lenge kriteriene
ellers er oppf,rlt, og det er slik bestemmelsene er blitt praktisert. Ut fra dette kreves ikke
di spensasj on fra arealformålet.

* (Bestemmelsene i $3.5 går på formåI, plassering, størrelse,og utforming)

B. Dispensasjonssøknaden

Hensikten med bestemmelsen i $ 4.1 er å konsentrere naustbyggingen til eksisterende
naustområder. Dermed unngår en å åpne nye naturområder for en spredd og tilfeldig
utbygging. Ved å samle naturinngrepene blir også belastning i forhold til natur- og
miljøinteresser redusert og almennhetens tilgang til strandsonen bedre ivaretatt.
Både fflkeskommunen og fflkesmannen trekker framMäløyas store kvaliteter både som
naturområde og rekreasjonsområde, noe som understreker betydningen av å holde fast på
bestemmelsen i kommuneplanen.

Når det gjelder gnrnnene som angitt for dispensasjon har vi følgende kommentarer
I. Nåværende område þr naust ikke er egnet - det er ikke plass tilflere ordinære naust

der båter enkelt kan settes ut og inn.
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Kommunen er tvilende til denne påstanden og mener det blant annet ut fra flyfoto
(fremlagt i møte) vil være plass til naust både nord og sør for nåværende naust.
Dersom det absolutt ikke er plass til flere naust, vil det være bedre å peke ut et nytt
felles naustområde, enn å åpne for spredt og tilfeldig bygging av enkelt naust.

2. Området som søkes benyttetfungerer allerede som havn og båtstø.
Bygging av naust gir et mer varig og omfattende inngrep og mer privatisering av
strandsonen. En vil åpne opp en hittil ubygd del av }l4äløyafor bebyggelse. Det kan
også skape en uheldig presedens om en åpner for naustbygging på grunnlag av bruk av
et område som havn/båtstø.

3. Grunneierne er enige om plasseringen. Dette er et privatrettslig argument som ikke
kan tillegges vekt i forhold til en dispensasjon
Naustet vil ikke bli til sjenanse og stedet er egnet
At stedet er egnet kan sies om svært mange steder i Steigen og er ikke et argument i
seg selv.

PBL $19-2 2.ledd sier at <Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det
dispenseres fra, eller hensynene bak lovens formålsparagraf blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg
må fordelene ved å gi dipensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Ut fra samlet vurdering kan vi ikke se at fordelene med å gi dispensajon er større enn
ulempene. En viktig grunn til å fraråde dispensasjon er den presedensen dette kan skape med
å åpne nye områder for tilfeldig naustþgging og at den dermed undergraver kravet om
lokalisering som må være angitt for å kunne gi tillatelse til bygging av naust i LNFR-områder.

Vedlegg: Søknad om dispensasjon
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Eierne av G 30, B nr 1,3,4,5 og 6 på Mäløya i Steigen kommune
(Nilsen, Simonsen, Heldahl, Asbjømsen)
V/ leder av grunneierlaget Arild Asbjørnsen
Adresse: Lomveien 21, 8450 Stokmarknes

E-post: ari ld.astrjornsen@trol [0nrd.no
Tlf:997 45 465

11. oktober 2017

Til:
Steigen kommune

Rådhuset

8283 Leinesfiord
post mottakfdste igen. kommune.no

Utskillelse av nâusttomt på Måløya - søknad om dispensasjon fra
kommuneplan

Vi viser til deres brev datert I 8. septemb er 2017 og vårt brev datert I september 20 1 7

Sak nr. 17/896.

Innlednins

I kommunens svarbrev på vårt ønske om utskillelse av nausttomt vises det til at den generelle

fegelen for naustbygging i kommuneplanens arealdel er at: Naust tillates bygd i gruppe ved
elrsisterende naust. Kommunen kan ikke se at det er lagt fram spesielle grunner for å gi en

dispensasjon og ber oss evt. sende en grunngitt søknad om dispensasjon fra kommuneplanen.

Bakgrunn

Ovennevnte grunneiere ønsker å skille ut en nausttomt til eier av g nr 30lb nr 12 på Måløya i
Steigen kommune. Eier er Bjøm-Edgar Nilsen. Ovennevnte eiendom har en tinglyst rett til
nausttomt etter anvisning fra ovennevnte grunneiere. I sommer møttes grunneierne og sønnen

til Bjørn-Edgar Nilsen for å Ë anvist en tomt vi grunneierne og Nilsen kunne akseptere. Vi er

sammen enige om hvor naust og nausttomten bør karfestes. I kartet på neste side er tomten
plassert med en liten rund markering i sort. Hytta til Nilsen er markert med større sort ring
(30112).I påfølgende bilde er naustet markert med liten rød ring og hytta markert med en

større ring.
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Premiss

Fra grunneiernes side er det en forutseùring at byggebestemmelsene i kommuneplanen skal

følges når et naust bygges. Slik vi forstår det er k¡avet bl.a. at: uFor naust i tillotytning til sjø

settes malcs tillan bebygd areal (BYA) til 40 m2. Maks mønehøyele settes tíl 4,0 mþr naust

ved sjø. Mønehøyden målesfra giennomsnittlîg terrengnivå. Naustet skal ha en taleinkel
mellom 25 og 35 grader>. Vi forutsetter også at tomta ikke inngierdes. Nilsen vil følge
premissene ved en senere byggesøknad.

Vi vil tildele Nilsen en tomt som går 2-3 meter utenfor et fremtidig bygg, samt tomta fra

naustets åpning og ned til sjøen.

Begrunne lse for di spensaqion

Grunneierne vil anføre følgende argumenter for at det gis dispensasjon fra kommuneplanen
slik at naustet kan plasseres slik som foreslått:

l. Nåværenele område lbr naust er ikhe egnet.

På Måløya er naust plassert i klynge på stedet "Nordsjyn". Vårt hovedargument for
dispensasjon er at det på området ikke er plass til flere ordinære naust der båter enkelt kan

settes inn og ut. Gjenværende tomter i området er mer frittliggende, er bratte og ligger
høyt i terrenget ift. sjøen. I området er det også liten kapasitet til ytterligere fortøyninger

og dragtau. Nedenfor viser vi et oversiktsbilde om området "Nordsjyen"



ArildAsbjørnsen

Leder av grunneierlaget päMäløya
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Kopi: Øwige grunneiere og Bjørn-Edgar Nilsen


