Steigen kommune

MØTEPROTOKOLL
PIan- og ressursutvalget i Steigen
Møtested
Møtedato

Til

Rådhuset

18.06.2019

Tid: 09:00 - 09:30

stede på møtet

Medlemmer:

H: Knut Andersen, Michelle Hansen. SP: Kari Danielsen.
AP: Liv Rigmor Eidissen Arve Isaksen. FRP: Magne Vik.
SV: Odd Rikard Bredal.

Forfall:

Ingen

Varamedlemmer:

Ingen

Fra adm. (evt. andre): Gunnar Svalbjørg, Andreas Sletten, Karen F. Omnes.

Innkalling:

Godkjent

Merknader:

Ingen

Behandlede

saker:

23119 -26119

Kari Danielsen og Arve Isaksen

Underskrifter:

Vi bekrefter med våre underskrifter

at møtebokens blad er ført

i samsvar med det som ble

bestemt pämøtet.

Kari Danielsen (sign.)

Arve Isaksen (sign.)

Rett utskrift,
Leinesfi ord, 1 8.06.201 9

l¡twl't*

L.ûaJß+T.d"

Lisbeth Lie Aalstad
Serviceavdelingen

Postadresse:

Besøksadresse:

Rådhuset
828I LEINESFJORD

Leines{ord

Telefon:

LEINESFJORD

Telefaks:

75 77 8800

SAKSLISTE
Saksnr

Arkivsaksnr.
Tittel

231t9

t91780

MELDING OM DELEGERTE VEDTAK. PLAN &
RESSURSUTVALGET 29.0I.201 9 - 07.06 .2019
24119

t91622

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEFORBUDET I LNFROMR,4.DE VED BØSANDEN. GNR 87 BNR 1-1I

2slt9

19t726

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL PÅ BARMARK
ETTTER FORSKRIFTENS $ 6 . ODDVAR KONRADSEN

\

26ne

181727

PLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2OI9 .2031, . HØRING
OG OFFENTLIG ETTERSYN
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23n9
MELDING OM DELEGERTE VEDTAK - PLAN & RESSURSUTVALGET
29.01.2019 - 07.06.2019

Innstilling:
Meldingene tas

til etterretning.

Vedtak:
Enstemmig vedtatt som innstillingen.

24119

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEFORBUDET I LNFR.OMRÅDE VED
BØSANDEN. GNR 87 BNR 1.I1

Innstilling:
Det gis dispensasjon fra forbud mot bygging i LNFR-område for bygging av toalettbygg ved
parkeringsplass på Bøsand gnr. 87 bnr. 1-11, jf. pbl. $ 19-2. Kommunen vurderer at
hensynene bestemmelsen er ment å skulle ivareta ikke blir vesentlig tilsidesatt, og at fordelene
ved dispensasjon anses klart større enn ulempene.
Det gis samtidig tillatelse til oppføring av toalettbygg med BYA 13
mottatt 02.05.2019.

m'i

henhold

til

søknad

Behandling:
Forslag fra administrasjonen om et nyttpkt.2 i forslag til vedtak:
Det gis samtidig tillatelse til oppføring av toalettbygg med ca. bebygd areal 16,25 m2 i
henhold til søknad mottatt 02.05.2019 og oppdatert tegning mottatt 14.06.2019.

Vedtak:
Enstemmig vedtatt som innstillingen med endringsforslaget fra administrasjonen.
Vedtaket lyder da som følgende:
Det gis dispensasjon fra forbud mot bygging i LNFR-område for bygging av toalettbygg ved
parkeringsplass på Bøsand gnr. 87 bnr. 1-1 1, jf. pbl. $ l9-2. Kommunen vurderer at
hensynene bestemmelsen er ment å skulle ivareta ikke blir vesentlig tilsidesatt, og at fordelene
ved dispensasjon anses klart større enn ulempene.

Det gis samtidig tillatelse til oppføring av toalettbygg med ca. bebygd areal16,25 m2 i
henhold til søknad mottatt 02.05.2019 og oppdatert tegning mottatt 14.06.2019.
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2s119

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL PÅ BARMARI( ETTTER
FORSKRIFTENS $ 6 - ODDVAR KONRADSEN

Innstilling:
Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkj øretøyer i utmark og islagte
vassdrag, $ nr. 6, samt i henhold til Steigen kommunes retningslinjer for slike søknader, gis
Oddvar og Anne Konradsen dispensasjon for bruk av ATV med reg.nr. ES84 74 for transport
av bagasje og utstyr til egen fritidsbolig som anvist på kart. Tillatelsen er flerårig og gis fra d.d
ogut2022 (4 å,r).

Vilkår:

o

o
o
o
o
o
o

Gammel kommunal vei mellom Nøtnes og Bjørsvik vurderes ikke å være utmark i
henhold til loven. Det samme gjelder etablerte avstikkerveier inn til det som var
bolighus. Dispensasjon for kjøring på disse veiene anses derfor ikke nødvendig.
Det gis dispensasjon for kjøring med bagasje og utstyr fra egen fritidsbolig og til fiæra
i Nøtnesvik og videre til fortøyningsplass for båt i hht vedlagt kart.
Personer kan medtas i forbindelse med transport av bagasje og utstyr til hylter, dersom
det er plass sammen med bagasjen. Forutsetningen er at passasjertransporten ikke
medfører ekstra kj øring
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 arìnen virksomhet og ferdsel i
området.
Nattforbud: All kjøring mellom k|22.00 og 07.00 er forbudt. Dette gjelder all kjøring
tillatt fra kommunen etter søknad.
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 dispensasjon.

Vedtak:
Enstemmig vedtatt som innstillingen.
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26119

PLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2019 .203I. HØRING OG
OFFENTLIG ETTERSYN

Innstilling:
I medhold av plan- og bygningslovens $ I l-14 sendes Plan for idrett og ffsisk aktivitet på
høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Vedtak:
Enstemmig vedtatt som innstillingen.
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