
Steigen kommune

MØTEPROTOKOLL

Plan- og ressursutvalget i Steigen

Møtested
Møtedato 04.09.2018 Tid: 09:00 - til ca. 11:30

Til stede på møtet

Medlemmer: H: Knut Andersen, SV: Odd Rikard Bredal, AP: Liv Rigmor Eidissen,
H: Michelle Hansen, AP: Arve Isaksen og SP: Kari Danielsen

Forfall: FRP: Magne Vik

Varamedlemmer: Rødt: Bjorulf Ødegård og SP: Morten Mehus (i sak 50/18, 54118,55/18)

Fra adm. (evt. andre): Karen Fagervik Omnes, Gunnar Svalbjørg

Innkalling: Godkjent.

Merknader:
Før behandling av sak 50/18 tok Kari Danielsen opp sin habilitet. Hun er samboer med en av
søkerne på flytebrygge. Hun ble enstemmig erklært inhabil i saken. Morten Mehus tiltrådte
som vara.

Før behandling av sak 54118 og 55/18 tok Knut Andersen opp sin habilitet. Han er konsulent
for Cermaq og har skrevet søknaden om Hjartøya. Han ble enstemmig erklært inhabil i saken.
Odd Rikard Bredal ledet møtet under behandlingen. Morten Mehus tiltrådte som vara.

Behandlede saker:
Merk: På grunn av feil i saksbehandlersystemet ble det noe frem og tilbake i sak numrene.
Dette er nå opprettet, og vi beklager de ulemper det kan hamedført i forbindelse med
forberedelse til plan- og ressursmøtet.

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

Bjorulf Ødegård (sign) Michelle Hansen (sign)

Rett utskrift,
05.09.18

Servicekontoret

Postadresse:
Rådhuset
8281 LEINESFJORD

Besøksadresse:

Leines{ord
LEINESFJORD

Telefon:
Telefaks:



Saksnr

34118

35/1 I

36118

37118

38/1 8

39118

40118

4Ut8

42118

SAKSLISTE

Arkivsaksnr.
Tittel
151479

SØKNAD OM Å BYGGE UTEBOD

171789

KLAGE VEDTAK PLAI¿9II8 OG ANMODNING OM UTSATT
IVERKSETTING

18/618

SØKNAD OM DISPENSASJON. TILBYGG TIL HYTTE - G.NR 45 B.NR
11

t8l6s2
SØKNAD OM ETABLERING AV FLYTEBRYGGE I BRUNES. G.NR 88
B.NR 3,6,12 OG 1/1

t81722
SØKNAD OM DISPENSASJON FOR Å BYGGE UTHUS/GARAGE .
GNR. 70 BNR. 43

1 8/89 1

SØKNAD OM STØTTE TIL ETABLERING OG UTVIKLING
N,¡trRINGSVIRKSOMHET HENNING HOLAND OG DINA FONN
S,ÐTRE

181939

ETABLERING AV MOBILTNETTVERK ENGELØYA VEST

r4l106
SØKNAD OM BIOMASSEØKNING - LOKALITET HJARTØY ØST

r81252
SØKNAD FRA E,LLINGSEN SEAFOOD AS OM NY
OPPDRETTSLOKALITET . NORDFOLDLEIRA
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34118
SØKNAD OM Å BYGGE UTEBOD

Innstilling:

Det gis ikke dispensasjon fra planbestemmelser i reguleringsplanen for Røssøy hyttefelt om
maksimalt tillatt bruksarealpâ120 m2,og det gis ikke tillatelse til å bygge en utebod med
størrelse 14,5 m2. Deffe begrunnes med at hensynene bak bestemmelsen blir vesentlig
tilsidesatt og at fordelene med å gi dispensasjon ikke er større enn ulempene.

Vedtak:

Enstemmig som innstilling.

35118
KLAGE VEDTAK PLAI29I18 OG ANMODNING OM UTSATT IVERKSETTING

Innstilling

Klagen tas ikke til følge da kommunen etter vurdering er kommet til at
klagepartens anførsler ikke kanføre fram og vi anser saken som tilstrekkelig
opplyst. Vedtaket gis ikke utsatt iverksetting. Saken oversendes til Fylkesmannen i
Nordland for endelig avgjørelse.

Vedtak:

Enstemmig som innstilling

36118

SøKNAD OM DISPENSASJON. TILBYGG TIL HYTTE . G.NR 45 B.NR 11
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Innstilling:

Det gis ikke dispensasjon for utbygging av hytte på gnr. 45 bnr. 11 i henhold til søknad
datert 24.5.2018,jf. pbt. $ 1-8 og 19-1, da det konkluderes med at hensynene som ligger
til grunn for LNFR-området blir vesentlig tilsidesatt dersom det gis dispensasjon slik det
er søkt om i denne saken, da hytta ligger i et svært viktig friluftsområde (badestrand).
Videre vurderes ulempene for samfunnet å være større enn fordelene med tiltaket.

Vedtak:

Enstemmig som innstilling.

37118

SØKNAD OM ETABLERING AV FLyTEBRyccE I BRUNES - c.NR 88 B.NR 3,6,12
oG 1/1

Innstilling:

1. Det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til omsøkt tiltak, jf. pbl. $ 19-1, slik
at flytebrygge plasseres i henhold til søknad.

2. Med hjemmel i Havne- og farvannslovens (HFL) $ 27 første ledd gis Ståle Pettersen på

vegne av eierne av 88/3, 8816,88112 og 88/1/1 tillatelse til å legge ut flytebrygge av

størrelse l5*3m i Brunes i Steigen kommune, Nordland, i samsvar med innsendt kart
og beskrivelse av fl¡ebrygge.

Vilkår:
Flytebryggen 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.

Dersom tiltaket ikke er igangsatt innen 3 - tre - år eller at det innstilles i mer enn 2 -
to - år, faller tillatelsen bort.

Det må ikke foretas endringer av tiltaket uten at dette er godkjent etter havne- og

farvannsloven.

Behandling:

Før behandling av sak 50/18 tok Kari Danielsen opp sin habilitet. Hun er samboer med en av
søkerne på flytebrygge. Hun ble enstemmig erklært inhabil i saken. Morten Mehus tiltrådte
som vafa.

a

a
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Vedtak:

Enstemmig som innstilling.

38/1 I
SØKNAD OM DISPENSASJON FOR Å BYGGE UTHUS/GARAGE. GNR. 70 BNR.
43

Innstilling:

Steigen kommune gir ikke dispensasjon fra reguleringsplanen Bergsjyen hytteområde til å
bygge uthus/garasj e pä 54 mz dadet konkluderes med at en slik dispensasjon vil være en
vesentlig tilsidesettelse av hensynet bak bestemmelsene i reguleringsplanen.

Vedtak:

Enstemmig som innstilling.

391r8
SØKNAD OM STØTTE TIL ETABLERING OG UTVIKLING
N.IßRINGSVIRKSOMHET
HENNING HOLAND OG DINA FONN S,4,TRE

Innstilling:

Steigen kommune v/ Plan- og resursutvalget innvilger tilskudd kr 100.000,- som omsøkt til
Henning Holand og Dina Fonn Sætre. Tilskuddet går til etablering og utvikling av
næringsvirksomhet i forbindelse med overtakelse av gård.

Tilsagnet er gyldig i l2 måneder fra innvilgelsesdatoen.

Dette vedtak kan pfülages. Klagen sendes til Steigen kommune. Klagefristen er 3 uker fra det
tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem, jf. forvaltningsloven $ 29.

Behandling:

Forslag fra Knut Andersen:
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Søknaden avslås da tiltaket ikke utløser ny virksomhet i kommunen. Videre er kostnadsplanen
for virksomheten svært overordnet med lite begrunnelse for behovet for støtte.

Vedtak:

Forslaget fra Knut Andersen ble enstemmig vedtatt.

40t18
ETABLERING AV MOBILTNETTVERK ENGELØYA VEST

Innstilling:

Steigen kommune v/ Plan- og resursutvalget innvilger tilskudd kr 137.500,- til
Etablering av mobilnettverk Engeløy a Vest.

Tilsagnet er gyldig i 72 mäneder fra innvilgelsesdatoen.

Dette vedtak kan påklages. Klagen sendes til Steigen kommune. Klagefristen er 3
uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem, jf.
forvaltningsloven $ 29.

Behandling:

Forslag fra Knut Andersen:
Saken oversendes kommunestyret for en samlet vurdering av finansieringen av prosjektet.

Vedtak:

Forslaget fra Knut Andersen ble enstemmig vedtatt

4Ut8
SØKNAD OM BIOMASSEØKNING - LOK,A.LITET HJARTØY ØST

Innstilling

1. Behandling Plan og bygningsloven:
Søknaden fra Cermaq AS er i tråd med kommuneplanens arealdel og Steigen
kommune har derfor ingen arealmessige merknader til søknaden, utover å påpeke at
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fortøyninger ikke må hindre fri ferdsel for mindre fartøy mellom anlegget og land.
Fortøyninger festet i land skal festes under laveste lawann.

2. Uttalelse akvakulturloven:
Steigen kommune har ingen innvendinger mot at den midlertidige produksjonen på
lokaliteten HjartøyaØ g¡øres permanent hvis forurensningsmyndigheten konkluderer
med at lokaliteten tåler det, men vil fortsatt understreke behovet for å få på plass et
system for å sikre økologisk bærekraft totalt i Nordfoldfiorden. En ber konsesjons- og
forurensningsmyndighetene om å ha en føre var holdning til fortsatt vekst innen
produksjon av laks inntil slike systemer er på plass.

Før behandling av sak 55/18 tok Knut Andersen opp sin habilitet. Han er konsulent for
Cermaq og har skrevet søknaden om Hjartøya. Han ble enstemmig erklært inhabil i saken.
Odd Rikard Bredal ledet møtet under behandlingen. Morten Mehus tiltrådte som vara.

Behandling

Odd Rikard Bredal fremmet forslag til nytt pkt2:

2. Uttalelse akvakulturloven:
Steigen kommune ønsker ikke at den midlertidige produksjonen på lokalitetenHjartøyaØ
gjøres permanent. Steigen kommune understreker behovet for å få på plass et system for å
sikre økologisk bærekraft totalt i Nordfoldfiorden. En ber konsesjons- og
forurensningsmyndighetene om å ha en føre var holdning til fortsatt vekst innen produksjon
av laks inntil slike systemer er på plass.

Vedtak:

Pkt l. enstemmig vedtatt.
Pkt2. Administrasjonens innstilling ble vedtatt med 5 mot2 stemmer for forslaget fra Bredal

421t8
SØKNAD FRA ELLINGSEN SEAFOOD AS OM NY OPPDRETTSLOKALITET .
NORDFOLDLEIRA

Innstilling:

1. Behandling Plan og bygningsloven:
Søknaden fra Ellingsen Seafood AS omfatter et flerbruksområde avsatt til akvakultur,
fiske, ferdsel (AFF), der det i retningslinjene er sagt at oppdrettsform skal vurderes
nøye. Kommuneplanens arealdel åpner derfor generelt for akvakultur her. Steigen
kommune er imidlertid kritisk til om oppdrett av matfisk er egnet oppdrettsform i dette
området.
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2. Uttalelse etter akvakulturloven:
Steigen kommune vurderer samlokalisering av laks og alger (prosjekt AURORA) som
et godt prosjekt, men på en lite egnet lokalitet og ber om at konsekvensene i forhold til
smittefare mellom Cermaq og Ellingsen Seafood vurderes nøye før det gis tillatelse til
lakseoppdrett på omsøkt lokalitet.
Steigen kommune vil også peke på behovet for å få på plass et system for å sikre
økologisk bærekraft totalt i Nordfoldfiorden. En ber konsesjons- og
forurensningsmyndighetene om å ha en føre var holdning til fortsatt produksjonsvekst
inntil slike systemer er på plass.

Før behandling av sak 55/18 tok Knut Andersen opp sin habilitet. Han er konsulent for
Cermaq og har skrevet søknaden om Hjartøya. Han ble enstemmig erklært inhabil i saken.

Odd Rikard Bredal ledet møtet under behandlingen. Morten Mehus tiltrådte som vara.

Behandling:

Arve Isaksen fremmet fblgende forslag:
Pkt. 1. Siste setning strykes.
Pkt. 2. Setningen <på en lite egnet lokaliteo strykes

Kari Danielsen fremmet forslag til nytt pkt 3:
Tillatelse til Ellingsen Seafood forutsetter at Folla Alger ffir innvilget sine 3 søknader om
FOU - konsesjoner.

Vedtak:

Pkt. 1. Forslaget fra Arve Isaksen til endret pkt. 1 vedtatt med 4 mot 3 stemmer for
administrasj onens innstilling.
Pkt.2. Forslaget fra Arve Isaksen til endret pkt.2 vedtatt med 4 mot 3 stemmer for
administrasj onens innstilling.
Forslaget fra Kari Danielsen til nytt pkt. 3 enstemmig vedtatt.

Vedtaket lyder etter dette slik:

1. Behandling Plan og bygningsloven:
Søknaden fra Ellingsen Seafood AS omfatter et flerbruksområde avsatt til
akvakultur, fiske, ferdsel (AFF), der det i retningslinjene er sagt at oppdrettsform
skal vurderes nøye. Kommuneplanens arealdel åpner derfor generelt for akvakultur
her.

2. Uttalelse etter akvakulturloven:
Steigen kommune vurderer samlokalisering av laks og alger (prosjekt AURORA)
som et godt prosjekt, og ber om at konsekvensene i forhold til smittefare mellom
Cermaq og Ellingsen Seafood vurderes nøye før det gis tillatelse til lakseoppdrett på
omsøkt lokalitet.
Steigen kommune vil også peke på behovet for å få på plass et system for å sikre
økologisk bærekraft totalt i Nordfoldfjorden. En ber konsesjons- og
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forurensningsmyndighetene om å ha en føre var holdning til fortsatt
produksjonsvekst inntil slike systemer er på plass.

3 Tillatelse til Ellingsen Seafood forutsetter at Folla Alger får innvilget sine 3
søknader om FOU - konsesjoner.
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