
Steigen kommune

MØTEPROTOKOLL

Plan- og ressursutvalget i Steigen

Møtested:
Møtedato:

Rådhuset, Leinesfiord
05.12.2017 Tid: Kl. 09:00 - l1:00

Til stede på møtet

Medlemmer:

Forfall:
Varamedlemmer:
Fra adm. (evt. andre):

Innkalling:
Merknader:

Behandlede saker: 65 -8lll7

Underskrifter: Michelle Hansen og Magne Vik

H: Knut Andersen og Michelle Hansen
SP: Morten Mehus
AP: Arve Isaksen og Liv Rigmor Eidissen
FRP: Magne Vik
SV: Odd Rikard Bredal
Ingen vara kunne stille på kort varsel.
Tordis Sofie Langseth, Gunnar Svalbjørg og Gjermund Laxaa

Godkjent
Møtet ble awiklet med 6 av 7 medlemmer

Før behandling av sak66117 tok Arve Isaksen opp sin habilitet. Han er
onkel til samboer til søker. Han ble enstemmig erklært inhabil i saken.

Før behandling av sak70lI7 tok Morten Mehus opp sin habilitet. Han
er bror til en av de som er ment å overta gnr.74 bnr. 7 hvis søker fär
bygge bolig på Røssøya. Han ble enstemmig erklært inhabil i saken.

Før behandling av sak72ll7 tok Knut Andersen opp sin habilitet. Han
sitter i styret i selskapet og har skrevet søknaden om dispensasjon. Han
ble enstemmig erklært inhabil i saken. Morten Mehus ledet møtet under
behandlingen.

Før behandling av sak74ll7 tok Knut Andersen opp sin habilitet. Han
var direktør i Nord Salten kraft da konsesjon ble gitt og således også
ansvarlig for prosjektering. Han ble enstemmig erklært inhabil i saken.
Morten Mehus ledet møtet under behandlingen

Postadresse:

Rådhuset
828I LEINESFJORD

Besøksadresse:
Leines{ord
LEINESFJORD

Telefon:
Telefaks: 75 77 88 l0



Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble
bestemt pâmøtet.

Michelle Hansen (sign) Magne Vik (sign)

Rett utskrift,
Leinesfiord,05.l2.l7'ï^^Ñr-^ Ár;L
Tina Sennesvik
Servicekonsulent
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Saksnr

65/17

66117

67117

68117

69117

701t7

7Ut7

72117

731t7

74117

75117

SAKSLISTE

Arkivsaksnr.
Tittel
17ltr30
MELDING . DELEGERTE VEDTAK I PERIODEN 18.10 .27.II.I7

171945

TILSKUDD TIL FORSTUDIE FOR ETABLERING AV VASKERI

t7ltl29
SØKNAD OM KOMMUNALT LÅN, BØ VANNVERK

t71527

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

171773

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR UTLEGG AV
nÅrnÅSru.LYTEBRYGGE

171900

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANKRAV OG FORMÅL I
KOMMUNEPLAN/REGULERINGSPLAN . SøKNAD OM Å BYGGE
BOLIG RØSSØYA

171955

SØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK. DISP. ETTER FORSKR.

s s c oG $ s E - GETRTNGE PEDERSEN

t7l1032
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN OG
SØKNAD OM TILTAK - TÅRNKRAN

t711095
SøKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV FAST EIENDOM MED
FRITAK FRA BOPLIKT GNR.26, BNR. 9 I STEIGEN

t7lrr09
HØRING AV PLANENDRINGSSØKNAD. FORSAN KRAFTVERK I
STEIGEN

171984

SøKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM. G.NR 13 B.NR 15

171985

SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM. G.NR 117 B.NR 2
240/17
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76117

77117

781t7

79117

80117

8Ut7

t7lt020
SØKNAD OM FRADELING AV BOLIGTOMT PÅ DYRKET MARI(.
G.NR 22 B.NR 2

t7lr087
SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM. G.NR 99 B.NR 3

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

t7lr048
N,ÐRINGSPRISEN 2017

t71896
SØKNAD OM DISPENSASJON UTSKILLELSE AV NAUSTTOMT PÄ.

MÅLØYA

161239

SØKNAD OM DISPENSASJON F'RA STØRRELSESBEGRENSNING
NAUST OG ETTERIIÅNDSGODKJENNING AV ULOVLIG TILTAK -
VINKENES
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65117

MELDING . DELEGERTE VE,DTAK I PERIODEN 18.10 -27.I1.I7

Innstilling:
Meldingene tas til orientering

Vedtak:
Enstemmig som innstilling.

66117

TILSKUDD TIL FORSTUDIE FOR ETABLERING AV VASKERI

Innstilling:
Steigen kommune innvilger Guro Rødland Berg et tilskudd på kr.25.000,- til
kompetanseheving/hospitering og markedsundersøkelse før etablering av vaskeri.
Tilskuddet utgjør 62,5 "/o av omsøkt beløp til disse postene. På dette stadiet innvilges
ikke tilskudd til prosjektering av selve anlegget.
Tilskuddet er betinget av at søker giennomfører kompetanseheving og
markedsundersøkelse slik det er skissert i søknaden, og at dette dokumenteres med
rapport og regnskap.

Behandling:
Arve Isaksen tok opp sin habilitet. Han er onkel til samboer til søker. Han ble enstemmig
erklært inhabil i saken.

Vedtak:
Enstemmig som innstilling med 5 stemmer

671r7
SøKNAD OM KOMMUNALT LÅN, BØ VANNVERK

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

Vedtak:
Enstemmig som innstilling.
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681t7
FoRSKRIFT oM ÅpNTNC AV JAKT PÅ NÅNYR OG ENDRING AV FORSKRIFT
OM MINSTEAREAL FOR ELG. NY BEHANDLING

Innstilling:
Vedlagte forskrift vedtas med følgende minsteareal:

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

6000 da
3000 da
4000 da

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

Forskriften trår i kraft 1.1.2018

Vedtak:
Enstemmig som innstilling.

691t7
SøKNAD OM DISPENSASJON FOR UTLEGG AV BÅTB^A.SMT,YTNBRYGGE

Innstilling:

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

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

innsendt kart og beskrivelse av båtbås.

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

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

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

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

havne- og farvannsloven.

3. Det vises til saksfremlegg for ytterligere begrunnelse.
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Vedtak:
Enstemmig som innstilling.

701t7
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANKRAV OG FORMÅL I
KOMMUNEPLAN/REGULERINGSPLAN. SøKNAD OM Å BYGGE BOLIG
RØSSØYA

Innstilling:

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

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

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

Behandling:
Morten Mehus opp sin habilitet. Han er bror til en av de som er ment å overta gnr.74bnr.7
hvis søker får bygge bolig på Røssøya. Han ble enstemmig erklært inhabil i saken.

Vedtak:
Enstemmig som innstilling med 5 stemmer

7Ut7
SØKNAD OM MOTORFERDSEL r UTMARK - DISP. ETTER FORSKR. S 5 C OG S

5 E - GEIR INGE PEDERSEN

Innstilling:
Geir Inge Pedersen, Leinesfiord gis flerårig tillatelse til kjøring med snøskuter med reg. nr YK
4276 fra d.d. -30.04 .2021 (4 ar). Tillatelsen er gitt i medhold av lov om motorferdsel i utmark
med nasjonal forskr. av 15.05.88 med senere endr., $ 5 c og $ 5 e, samt i henhold til Steigen

kommunes retningslinjer for slike søknader.

Tillatelsen gjelder for området; På skogsvei fra FV 835 i Nordfold, og til egen hytte på

gnr./bnr. 105154 i Vassbotn ved Almenningsvatnet, alternativt langs land på østsiden av

vannet, altemativt på skogsvei fra Marhaug og fram til hytta. jfr. vedlagte kart.
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Tillatelsen gis i forbindelse med følgende oppdrag; Tillatelse til kjøring til egen hytte med

bagasje og utstyr, samt kjøring av ved fra gnr. 105, bnr 6 i en radius pä ca. 100 meter rundt
hytta, jfr. søknad.

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

Eksisterende skuterspor skal om mulig følges.

Gitt kjøretillatelse gjelder kun for inntegnet trasé og angitt formål/tidsrom.
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.

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

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

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

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

For ferdsel på annens grunn må grunneierens samtykke innhentes førkjøringkan 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 kj øring.
Denne tillatelse skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av politi,
naturoppsyn eller kommunens delegerte.

Mislighold av dispensasjonen og/eller vilkår satt i den, samt endrede forutsetninger,
kan føre til inndragning av dispensasjonen.

Vedtak:
Enstemmig som innstilling.

721t7
SøKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN OG SØKNAD OM
TILTAK . TÅNNXN¡.N

Innstilling:
Søknad fra Bøteriet AS om dispensasjon fra reguleringsplan for Langnesvika
næringsområde for oppsett av en tårnkran på inntil56 m innvilges i samsvar med

søknad. Det vises til saksfremlegg for begrunnelse.

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

a

a

o

a

a

o
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Behandling:
Knut Andersen tok opp sin habilitet. Han sitter i styret i selskapet og har skrevet søknaden om
dispensasjon. Han ble enstemmig erklært inhabil i saken.

Vedtak:
Enstemmig som innstilling med 5 stemmer.

73117

SØKNAD OM KONSESJON F'OR ERVERV AV FAST EIENDOM MED F'RITAK
FRA BOPLIKT
GNR.26, BNR.9 r STEIGEN

Innstilling:
Charles Helnes gis konsesjon for erverv av gm. 26,bw.9 i Steigen. Steigen kommune
aksepterer at eiendommen ikke skal brukes til heilårsbolig. Jfr. konsesjonsloven av 28.11.03 .

Etter konsesjonslovens $ 9 fierde ledd skal pris ikke vurderes i denne saken.

Vedtak:
Enstemmig som innstilling.

741t7
HøRING AV PLANENDRINGSSØKNAD. FORSAN KRAFTVERK I STEIGEN

Innstilling:

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

Vedtak:
Enstemmig som innstilling.
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75117

SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM. G.NR 13 B.NR 15

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

Jfr. Jordlovens $$ I og12 og plan-og bygningslovens $$ 26-1

Behandling:
Forslag fra Knut Andersen:
Forslag til vedtak:
Søknad om deling av grunneiendom innvilges. Det settes som vilkår at den omsøkte parsellen
fortsatt skal benyttes til landbruk/skogsdrift .

Begrunnelse:
Det har ikke vært landbruksdrift på eiendoÍrmen (hovedeiendommen ved fflkesveien) på flere
tiår, og eiendommen ligger i et område hvor det ikke drives aktivt landbruk i dag.

Eiendommen vurderes også å ha for lite ressursgrunnlag for å drives som selvstendig
landbrukseiendom. Skogteigen som søkes fradelt drives av erverver, som skal fortsette å drive
denne som landbrukseiendom (skogbruk). Det tilrås derfor at søknaden innvilges.

Vedtak:
Forslaget fra Knut Andersen ble vedtatt med 5 stemmer mot 1 stemme for administrasjonens
forslag.

240117

SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM. G.NR II7 B.NR 2

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

Jfr. Plan-og bygningsloven $$ 26-1

Vedtak:
Enstemmig som innstilling.
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76117

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

Innstilling:
Det gis ikke dispensasjon til omdisponering av dyrket mark til boligformål. Søknaden avslås
fordi den omsøkte fradelingen er ikke i samsvar med jordlovens formålsparagra(91) og de

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

Jfr. Jordlovens $$ 1, $ 9 og 12.Plan og bygningsloven $ 26-l

Vedtak:
Enstemmig som innstilling.

771t7
SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - G.NR 99 B.NR 3

Innstilling:
Det gis tillatelse til fradeling av bebygd tomt til boligformål pâca2,0 daafra Gnr 99 Bnr 3 i
Steigen som omsøkt.

Jfr. Jordlovens $$ 1 og 12 ogPlan-og bygningslovens $$ 26-1127-1127-2 og27-4.

Vedtak:
Enstemmig som innstilling.

78117

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

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

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

Vedtak:
Enstemmig som innstilling.
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791t7
N,4RINGSPRISEN 2017

Innstilling:
Saken legges fram uten innstilling.

Vedtak:
Vedtaket legges fram i kommunestyrets møte

80117

SØKNAD OM DISPENSASJON UTSKILLELSE AV NAUSTTOMT PÅ NN.4¡,øYN

Innstilling:
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 avMäløya. 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.

Vedtak:
Enstemmig som innstilling.

8llt7
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA STØRRELSESBEGRENSNING NAUST OG
ETTERIIÅNDSGODKJENNING AV ULOVLIG TILTAK - VINKENES

Innstilling:

1. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser om å få beholde ulovlig
oppsatt naust på 48,9 m2 avslås, da en ikke kan se at fordelene med dispensasjon klart
overstiger ulempene, særlig i forhold til den presedens en slik dispensasjon kan gi. Det
vises forøvrig til saksutredning for ytterligere begrunnelse.

2. Med bakgrunn i plan'og bygningslovens $ 20-1 med tilhørende forskrifter og

bestemmelser i Kommuneplanens arealdel, gis det byggetitlatelse for et naust på inntil
40 m2 tillatt bebygd areal (BYA) på gnr 121, bnr I plassert i henhold til søknad. Tiltaket
plasseres i tiltaksklasse 1.
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Det gis byggetillatelse på følgende vilkår:
o Naust må bygges om slik at vilkår i tillatelsen er oppSlt
o Tiltaket skal oppføres i henhold til bestemmelser i TEK 17.

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

o Naust skal benyttes til oppbevaring av båt og redskap i tilknytning til båtbruk
Naust skal ikke innredes med tanke på overnatting eller personopphold i
fritidssammenheng.

o Atkomst til strandsonen skal ivaretas.
o Naust skal oppføres i tråd med (naustenes) tradisjonelle byggeskikkn material- og

fargevalg
o Altan/utkraging er ikke tillatt.
o Maks mønehøyde settes til4r0 m. Mønehøyden måles fra gjennomsnittlig

terrengnivå. Naustet skal ha en takvinkel mellom 25 og 35 grader.
o I)et er ikke tillatt med gierde/levegg eller andre stengsler i tilknytning til naustet.

Nausttomt skal ikke inngierdes.

3. Overtredelsesgebyr fastsettes i delegert vedtak når søknad om dispensasjon er
behandlet.

Vedtak:
Enstemmig som innstilling.

Møtet hevet.

Side 13 av 13


