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Steigen kommune
Leinesfjord

8283 LEINESFJORD

Uttalelse til detaljreguler¡ngsplan 'Nordskot havn - Steigen kommune

Vi viser til høring og offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering for Nordskot havn' Formålet

med ptanen er å tegge til rette for bolig- oõ triiiãsne¡y_géel_se,.samt fr¡tids- og turistformål med

tilhørende teknisk inírastruktur og uteõppñoldsareal. Þìãntorstaget legger også,til rette for

småbåtplasser, parkeringsplasser og torg f;;lñ;.theten. Det er vurdert at planen ikke utløser

krav om konsekvensutredning.

planområdet er avsatt til følgende formål gjennom kommuneplanens arealdel (2016):

Nordre del
. Sentrumsformål/fritids- og turistformål (BS/BFT)

r Fritidsbebyggelse/fritids- og turistformål (BFR/BFT)

. Småbåthavn

. Havn
o Hensynssone for ras- og skredfare

Søndre del
o Bolig
. Landbruk, natur, friluftsliv og reindrift (LNFR)

Midtre del av planområdet inngår i reguleringsplan for Nordskot havn' Sjøarealet mot øst inngår i

reguleringsplan for Nordskot hãvn rned masseuttak Kjølvalen'

Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven.og plan- og bygningsloven, herunder

fylkesplanen og rikspolitiske retningstinjei, gir ÑorOland f/késkommune følgende uttalelse'

Forholdet til regionale interesser
Området avsatt til lekeplass er delvis lagt på utfylling, og grenser i stor grad mot sjø og kjørevei

Dette kan gi utfordringer knyttet både til støy, trafikkfare og annen helsefare. Nordland

fylkeskommune er bekymret for om området kan gi en lekeplass av god kvalitet og som ivaretar

barnas sikkerhet, og ber derfor Steigen kommune vurdere om lekeplassen oppfyl ler kravene som
punkt 5

er fastsatt slin a

a-b. Vi kan ikke se at disse forholde nde i særlig grad er vurdert i Planforslaget'

Nordland fylkeskommune kan ikke se at planens konsekvenser for allmennhetens interesser i

strandsonen er vurdert i særlig grad. Vi tjãi f<õmmunen synliggjøre en vurdering rundt dette'

Det er satt byggegrenser mot sjø som muliggjør tilrettelegging for ferdsel istrandsonen når det

gjelder for eksemp el BIF|FT -7-. Vi þer t o'ririlnen vurdeie om det kan settes bestemmelser som

ðit<rer at ferdsel innad i / mellom områdene og i strandsonen ivaretas'
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Nordland fylkeskommune anbefaler kommunen å vurdere å kreve at det fastsettesrekkefølgebestemmelser for BlFlFT3-8 som sikrer at $lvgõi"g skjer gradvis, og områdene istrandsonen i (B/F/FTS-7) ikke kan bygges utfør BrFrFiáä-;ò B/F/FTB er ferdig utbygger.

Forholdet til vannforskriften $ 12 må vurderes fordi planforslaget hjemler ny aktivitet eller nyeinngrep i den omkringliggende vannforekomsten. Giennom r"iionâ pran tór vånniárvattning iNordland er det satt miiiãmålfor alt u"nn ì Nordland. lnformasþn om mitjømå¡, risiko- oqpåvirkningsanalyse finnes ivann-nett. v'eiledning tirvanntoistiitt"n g 12 finnes p¿ åi3ort"r"nKontakt gjerne den lokale uannõñã-oekoordinatór"n u"ã o"nóu. Kontaktinformasjon finnes pånettsiden til vannområde Nord_Salten.

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at regional planbestemmelse om etableríng avkjøpesenter, fastsatt gjennom fylkespËnens t
2o._1 i Oãuåir,oldes. Denne titsier at det ikke kantillates fonetning medbruksareâl ovär 3o!o m', s¿ räni-vir<ãn ,", er området som foreslåsregu lert til forretn in g/bevertn i n g i tråd med pran bestemñr"i""^

Kulturminnefaglig
Planforslaget er sjekket mot våre arkiver. så langt vi kjenner til, er planforslaget med foreslåttarealdisponering ikke,i konflikt med kjente verneverdige kulturminner. Alle kulturminner er imidlertidikke regiskert' Fylkeskommunen er tifreds med at tiltakshaver.s aktsnrnhorc- nn mar¿.^^r:r-+ ^r¡^-Kulturminneloven er omtalt i planbestemmelsene. rrrçruç'Prr^. tir'lur

uttalelsen gjelder ikke samiske kurturminner eiler kurturminner under vann; det vises her tir egneuttalelser fra sametinget og Norges arktiske universit,etsrrrãu.n.

Kulturminnefaglig vurdering: Martinus Hauglid, flf. 75 65 0S 26

Med vennlig hilsen

Katrine Erikstad
seksjonsleder for plan og miljø

Mathea Nybakke
rådgiver
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