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DETALJREGULERINGSPLA}{ NORDSKOT II AV¡{ - EøRI NG OG OTTTNTLI G
ETTARSYN - MERKN AI}ER FRA NORDSKOT BÅTT'ORENI NG

Vi viser til brev fra Steigen komnn¡ne datert 14. noverrber 2019 (sak 18/84 -22) om
ovennevnte. Vi viser også til Nordskot Båtforenings uttalelse til saken i brev av 17. desember
2018 (vedlagt). Nordskot Båtforening støtter opp om tiltak som kan legge til rette for vekst og
utviklingpå stedef samtidig som hensynet til allmennheterU fastboendq fritidsbeboere og
miljøet må ivaretas.

Kort om Nordskot båtforenlng
Nordskot båtforening er en medlemseid forening med ca. 30 medlemmer. Vi arbeider for il
legge til rette for båtliv og utvikling på Nordskot, ikke minst i havneomradet. Mange reisende
langs skipsleia benytter vårt anlegg som giester og €r en del av kundegrunnlag for butikk og
andre tilbud på stedet.

Prosess
I vårt tidligere brev i saken ba vi om et møte med tiltakshaver og Norconsult (evt også
kommuneir) som oppfølging av vårt brev og tidligere møte mellom bl.a. Nordskot utvikling
og foreningen 27 septernber 2018. Vi ba om at utbygger tok kontakt med oss for å
giennomføre et slikt møte som vi foreslo evt. kunne giennomføres på Sþpe/video. Dessve,rre
hørte vi ingenting i etterkant.

Nordskot båtforenings konkrete merknader til planbestemnelsene

3.1.2 Offentlig eller privat tjenesteyting- KulturlnstitusJon (BOP)
Det legges opp til at adkomst til kai skal gå over dette området.
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3.1.2 ûffentlig eller privat tjenesteyring - Kulrurineritusjon {äOp}
lnnenfor områdè benevnt gOP tillater.let etüblert bygg til rosiale og kulturelle forllrål rned
tilhorende uteareal samt seruicebygg {toatettldusjf .

Byggegrenser fremgår av plankartet. Þer byggegrense ikke er v¡st fêller denne sammeâ med
formålrgrensen.

Side { av 9 Detäl¡regül€r¡ngrplan for Nordskot havn Pl¡nlÐ 2û18001

Maks tillatt gesirns- og mønehoyde s€tles til henhold¡vis 6 m og I :n over giennornrnittlig planert
terreng,

Maks t¡llaft utnvtlingçrad frem¿år av plankartet.

Parkering ífm. arrangementer o.l. skal løses delvis på eg€n tomt og i õmrådcr benevnt fJppl og
f-5PPt

Vi mener adkomsten for bil til båtanlegget må markeres som veg (og ikke piler) slik at det
ilke er noen tvil om rettighets og arealbruk og slik at det blir plass for en veg, som ikke går
utover området for privat og offentlig denesteyting. Vi har skissert nodenfor hvordan cn veg
kan gå. (område fra SKV3 til SKI i kartet) (se skisse nedenfor).



3.2.6l(si
I bestemmelsenes punlct 3.2.6heher det at området kan brukes til midlertidig lagring

Nordskot båtforening ønsker ilf<e at dette avgrensede omrädet skal benyttes til midlertidig
lagring, kun av og pålessing. Det er allerede stor trafikk på området, og ved en utbygging blir
felles arealer nær adkomsten vesentlig mindre. Vi mener teksten med midlertidig lagring må
suykes. Videre mener vi utbygger bør avsette et område for mellomlagring for kortere
perioder (2-3) ðager) et annet sted i planomradet.

3.2.7 P¡rkeringsplasser
I beste'tnmelsenes punkt 3.2.7 er det angitt et område hvor det skal være parkering for
allmennheten, herunder for srnåbåthavna.

3.?.() l(¡i i5'{}
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I område lcnrmt oJKl c(rl dêt hSges Ul rctrc for landfcsto tily4t.t t¡l områdÊ bÊnÊynt fJsl
(irîåbåthavn¡|.

otïråd€tsßal brul(âstíl av-og pålaliry dt¡ürrtlf¡taylngog nodvrndh mðntvrer¡n8sarÊal,

Det skel s¡&ree atkdrßt t¡l kaia f¡a o¡nråde benevít o_snt3 via område berrevilt B/F/FI! og BOp

(aia sltal være âpen for alhnennheten.

Dst kân anlegges servlcêbìfrg (loalett/dusj) i or¡rådet.



Parkeringsplas:er {5PF}

I områder benevnt f-SPP1 og f-SPP2 skal det opparbeides parkering som skal være åpen for
allmennheten ag ífm bruken av butikken {F/t}, museet {EOP} og småbåthavna tf_V5ll.

Min. én plass skal være tilrettelagt for personer rned nedsett funksjcnse'.,ne.

Ðet bør legges til rette lor lademulighet for el-bil i f SPPI elter fJPP2.

Gjeldene reguleringsplao grr Nordskot båtforening rett til om lag ó reserverte
parkeringsplasser, jf bestemmelsen om I parkeringsplass pr båþlass. Vi mener det i planen
fortsatt må reserveres minimum nåværende antall parkeringsplasser i planområdets nordre del,
samt at forholdstallsbestemmelsen for parkering/båçlass må videreføres for medlemmer som
ikke har/fär privat parkering i planområdet.

Vi viser også til at utbygger kommenterer vårt krav om konkrete plasser i varselet til
reguleringsplanen, der utbygger skriver at oppmerking må tas utenom planprosess. Dette er vi
uenig i. Vi ønsker et konkret område i planområdets nordre del fastsatt i planen og som er
øremerket båtforeningens medlemmer.

Vi viser i den forbindelse til at Nordskot utvikling tidligere har kommentert vårt krav slik:

NU vilJä lcrav om å løse antall parkeringsplasser i reguleríngsplunen, slik at det ilcke er noen
grunn tíl å tro at dette blir en problemstillíng. De somfår båtplass ved þøp av eiendom
bygget øv NU vil allerede ha parkeríngsplass utenþr bolígen.

3.5.1 Småbåthavn
I plankartet er det tegnet inn en omfattende økning av båtplasser. I besterrmelsene heter det
følgende

I forslaget ser det ut som om det allerede er avklart at båthavna" som er i forelringens eie, skal
utvides. Dette er et forhandlingssparrsmåI. Båtanlegget er i stor grad eid av foreningen
(landgang/bølgedernper mv), tnen den enkelte medlein eier sin egen båtplass og utligger.
Anleggct har gradvis blitt bygd ut av medlemmene. En ui"'idelse av anlegget krev-er enighet
mellom oss og Nordskot utvikling (NU), herunder pris og eierform. Vi legger til grunn at
foreningen skal være eide og drevet i regi av Nordskot båtforening. Salg og formidling av
plasser skjer også i regi av Nordskot båtforening. .Ärsmøtet (generalforsamlingen) i Nordskot
båtforening (NBF) hm tidligere behandlet denne saken, der bl.a. følgende prinsipper ligger til
grunn:

3.5,1

rt:

5måbåthavn {V5}

\i.: i

Område benevnt f V51 utgjør område for småbåthavn.

Ðet kan anlegges flytebrygger og evt. pælebrygge i ornrådet.

Småbãthavna skal være felles for de som har kjøpt seg båtplass, men skal være åpen for allmenn

ferdsel. Oet skal legges til rette for gjesteplasser.

lj '1 .t

Ornråde benevnt V52 utgjør privat småbáthavn tilhørende område benevnt F/1.
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NBF og NU samarbeider om utvidelsen av anlegget. Utbyggingsprosessen ledes av
NBF.

Utbyggingen skal 100 % finansieres av NU og evt øwige interessenter. Dette omfatter
kostnader som er en konsekvens av utvidelse,n, herunder nye flytebrygger, flytting av
eksisterende bølgedempere, evt nye bølgedempere og evt wnge fusiske endringer i
anlegget.

Nye medlønmer må kjøpe seg inn i foreningens bankinnskudd.

NU og nye interessenter skal betale inn et forholdsmessig beløp til båtforeningen for å
kjøpe seg inn i NBFs eksisterendebrygger/anlegg som vil benyttes for de nye
medlemmene, for eksempel gangvei, bølgedempere mv.

Prisen settes s$ønnsmessig av NBF ut fra kjøpe- frakt- og monteringssum og antatt
markedsverdi for brygger, bølgedempere etc.

NU skal ikke være medeiere i anlegget etter at salg av leiligheter/sjøboder er
gjennomfu.

Kun privaþersoner kan eie båçlass i anlegget. For øwig gielder vedtektene for
Nordskot båtforening

Krav til parkering og evt øvrige krav som følge av NUs utvidelse må håndteres og
ivaretas av NU.

En utvidelse må ikke innebære begrensninger i NFBs nåværende reguleringsplan som
tilsier I parkeringsplass per 5.båþlass i anlegget.

Realiseringen av denne avtalen må skje innen 2ÙZ2.Dercomikke det s(fer er den ikke
lenger gyldig.

Andre kommentarer - relovasjonshåndtering
Vi mener det må settes av et område for håndtering av søppel fra båtgiester i småbåthavna og
turister som ankommer Nordskot med bil. Detbør også vurderes om et slikt anlegg skal
samkjøres med de behov som turisfvirksomhetene i Nordskot området har behov for. Et slikt
anlegg bør dessuten integreres i den alminnelige renovasjonsordning som finnes i kommunen.
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av styret Nordskot båtforeiring

Vedlegg. Båtforeningens uttalelse til varsel om reguleringsplan



Nordskot Båtforening
v/ styrets leder Jørund Nilsen
orund-k.nil senØ.kmd. deo. no

Tlf:99706207

Norconsult AS v/ Soia Rahasindrainy
postboks 234,8001Bodø
soia.rahasindrainy@norconsult. com

17. desember 2018

Varsel om reguleringsarbeid Nordskot Havn - Nordskot båtforenings
kommentarer

Vi viser til brev fra Norconsult datert 19. november 2018, videresendt på e-post fra John Äge
Handberg 20. november 2018 med varsel om oppstart planarbeid Nordskot havn. Vi ber om at
en i videre prosess kontakter og informerer styrets leder på e-post iorund-
k.nilsen@kmd.dep.no /telefon 99706207

Vi ber også om etmøte med tiltakshaver og Norconsult (evt også kommunen) som oppfølging
av dette brevet og tidligere møte mellom bl.a. Nordskot utvikling og foreningen2T september
2018. Vi ber om at dere tar kontakt med oss for å gjennomføre et slikt møte som kan
gjennomfbres på Skype/video.

Kommentarer til varselet
Nordskot Båtforening mener at gjeldende reguleringsplan gir gode retningslinjer for bruken
av området og at denne planen må danne utgangspunkt i arbeidet med ny plan.

Nordskot Båtforening er opptatt av allmennhetens tilgang til havna og sjøen. Dette
overordnede hensynet må ivaretas ved en fremtidig utbygging. Tilgang til havn og sjø har
alltid vært en rettighet og en nødvendighet langs kysten som ikke må innskrenkes i ny
reguleringsplan.

Unidelse øv båtforeningens anlegg
Vi har pr. i dag konkrete planer for utvidelse av vårt anlegg med ca. 15-20 nye'plasser, og
søkte i januar 2018 Kommunen om tillatelse til tiltak. Det er stor interesse for nye båtplasser
Ny reguleringsplan må omfatte et areal som er stort nok til at både Nordskot utvikling og
båtforeningen far plass til utvidelse.

Båtforeningen vil samarbeide med Nordskot utvikling. Det betyr at en fremtidig utbygging i
regi av selskapet, der båtplasser inngar i salget til enkelteiere, koordineres med og ses i
sammenheng med nåværende/fremtidige anlegg i båtforeningens regi.

I\ I )
\i

¡I I ¡
\l

a
a

\\ \\

DSKOI

G



Tin gly s nin g av adko m s t/l andfe s t e

Vi har ved to anledninger sendt brev til kommunen med ønske om tinglysning av vår
adkomstrett til vårt anlegg, senest i juni 2018. Vi har ikke mottatt skriftlig svar på siste brev.

Kommunen ved Oluf Holmvaag har imidlertid ringt oss og meddeler at vårt ønske om

tinglysning bør ses i sammenheng med reguleringsarbeidet.

Vi forutsetter at vår nåværende adkomst/landfeste til anlegget er sikret, og vi ber kommunen
om at dette tinglyses.

Parkering
Nåværende reguleringsplan når det gjelder parkering for båtforeningens medlemmer må

videreføres. Det vil si at det skal være I parkeringsplass per 5. båtplass også i fremtiden -
også ved en utvidelse av anlegget. Plassene bør merkes.

Tilgcrng med bil
Tilgang med bil til anlegget for transport av bagasje og varer er i dag ivaretatt. Vi forutsetter
at en utvikling av havn ikke medfører restriksjoner slik at bilkjøring ned til anlegget

vanskeliggjøres. Det må også være plass til lastebiler, brøytebiler og busser på området (slik
at de kan snu uten å rygge).

El -b ill ader o g handiknpp ar kering
Vi ønsker at det reguleres inn plasser for e-billader og handikapparkering. Handikapparkering
bør være i umiddelbar nærhet til båtforeningens anlegg/butikk.

P arker ings s ituasj onen for øvr ig
Økningen i gjester til Manshausen, Naustholmen, Villa Haugen og øvrige turister til Nordskot
medfører behov for en samlet plan for parkering på Nordskot. Reguleringsplanen må ivareta
nåværende og fremtidig behov. I dag benyttes fyllinga og området ved havnen til parkering på

kommunens nåværende eiendom.

Turister, fastboende og næringsdrivencle må i fremticlen fortsatÍ kunne hnrke havneområdet til
på-lavlessing av varer, byggematerialer etc. (kort tid - ikke lagring). Reguleringsplanen må
ivareta dette hensynet.

He I ikop t e r I u nd i ngspl as s

Vi mener området ikke skal kunne brukes som helikopterlandingsplass slik det har vært

benyttet enkelte ganger. Vi mener landingsplassen på Naustneset /området bak verkstedet er

egnet. Biler, båter og bygninger blir sandblåst.

Servicebygg
I nåværende reguleringsplan er det avsatt areal til servicebygg (toalett/dusj) etc. til bruk for
alle på Nordskot og våre gjester. Vi forutsetter at formålet servicebygg etc. fortsatt inngår i
reguleringsplanen.

Båtutsett
Vi fbrutsetter at utbyggingen og planen ikke endrer på båtutsettet slik at det fortsatt kan
brukes for alle på Nordskot. Plasseringen kan vurderes, men båtutsettets funksjonalitet og

tilgangen med bil må ivaretas.



Kran
Vi har tidligere diskuter med næringsdrivende (representert ved Jan Edgar Nilsen for
båtforeningen, Villa Haugen, Naustholmen og Manshausenpämøte 27 september)) behovet
for å anlegge en kran. Det var enighet pämøtet (f. referatet) om at et slikt prosjekt bør jobbes

videre med, herunder tomt, priser på kai, kran, drift, en fordelingsnøkkel på investering og
drift, samt klarlegge regler for sertihsering og bruk mm. Vi ber om at reguleringsplanen tar
hensyn til og omfatter en mulig ny pæle-brygge og kran.

Renovasjon
Reguleringsplanen bør omfatte område for håndtering av avfall fra folk med hytter og hus på

øyeîe og båtturister. Nåværende ordning for avfallshåndtering er verken hygienisk, estetisk
eller på annen måte akseptabel. Område for plassering og håndtering av avfall må inngå i
planen. Imøte med flere næringsdrivende 27 september var det enighet om at enbør gåt

sammen og å finne et egnet område for et eget bygg til dette formålet.

Opplegget for renovasjon som sådan bør det også finnes en varig løsning på. I dag betaler
båtforeningen og bygdelaget for handteringen. Dette er ikke et spørsmål for
reguleringsplanen, men må diskuteres og en må finne en løsning i lys av den kommende
utbyggingen opp Nordskot. Steigen kommune bør også ha et ansvar her, og en dialog med
IRIS bør være mulig.

Vannsituasjonen

Vannforsyning og rensekapasitet må være i orden og må tas høyde for i den kommende
utbyggingen. Dette er investeringskostnader utbyggere må betale. Vi mener også at en
utvidelse heller ikke skal medføre økte driftskostnader (og dermed avgifter).

Med hilsen

Jørund Nilsen
Nordskot båtforening
Styrets leder

Kopi: Steigen kommune, Nordskot og omegn bygdelag, Kystmuseet på Nordskot, Nordskot
utvikling A/S/


