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Høringsuttalelse Detaljregulering for Nordskot havn
Plan-id 2018001

Viser til forslag til Detaljregulering for Nordskot havn Plan-id 2018001 som er lagt ut til høring
og offentlig ettersyn med frist for uttale innen L l.2020.

Vi fremmer med dette uttale til planforslaget.

Barn og unges interesser
God planlegging er grunnleggende for at bam für trygge oppvekstkår og god helse. Det innebærer
blant annet å legge til rette for aktivitetsfremmende omgivelser som gir varierte muligheter for
sosialt samvær, lek og utfoldelse.
Det er derfor viktig at barn og unge og deres behov tas ekstra hensyn til i plansaker og at barn og
unge tas med i planleggingen.

I pbl $ 1-l skal planarbeid etter pbl sikre en bærekraftig utvikling til beste for den enkelte,
samfunnet og framtidige generasjoner og hensynet til barn og unges oppvekstvilkår er spesielt
vektlagt.
Planlegging etter pbl er dermed det offentliges viktigste verktøy for å skape et samfunn med
trygge oppvekstmiljø, gode møtesteder, muligheter for lek og med aktivitetsfremmende
omgivelser.

I pbl $3.3 forutsettes det videre at kommunestyret skal sørge for å etablere en særskilt ordning for
à ivareta barn og unges interesser i planleggingen.

Det fremgår av planforslaget:
l. Barn og unges interesser er ikke ivaretatt i planforslaget
2. Barn og unge er ikke tatt med i planleggingen,
3. Den som på kommunens vegne forvalter særskilt ordning for å ivareta bam og unges

interesser er ikke trukket med i planleggingen.

AD I Bam og unges interesser i planforslaget



Stiftelsen Grøtøy Gamle Handelssted

Otgnr 979 524528

Kontonr 4634 07 09020

Chr Michelsens gt 11

5012 Bergen

trond@vannplan.com

9203 46 45

I planforslagets pkt 4.3 stedets karakter gis en beskrivelse av stedets karakter basert på

eksisterende byggs utforming, mens det i pkt 4.10 barn interesser heter <En kjenner ikke til at

planområdet brukes aktivt av barn og ungeD.

Nordre del av planområdet har først og fremt karakter av å være bygdesentrum i Nordskot.

Planområdet benyttes derfor til sosialt samvær, lek og utfoldelse for beboere og gjester i alle

aldre fra barn og unge til stedets pensjonister.

At det i planarbeidet ikke er fanget opp at planområdet brukes aktivt av barn og unge, tilsier
at planarbeidet er mangelfullt og at bam og unges interesser ikke er ivaretatt.

Det kommer da også til uttrykk i planforslaget.
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for uteoppholdsareal og torg som skal være åpne for allmennheten.

Uteoppholdsareal
Det fremgår av beskrivelsens pkt 5.4 uteoppholdsareal at <Det foreligger ingen overordnet

krav til leke og uteoppholdsareal>
Og videre at det i området LBLK skal opparbeides felles leke og uteoppholdsareal på

minimum i0 m2 pr boenhet med minimumsareal på 50 m2 og at <Større bam kan i tillegg
bruke fotballbanen/lekeplassen som ligger ca 500 m (i luftlinje) sør for planområdeÐ.

Av bestemmelsenes g 3.1.5 Lekeplass (BLK) fremgår det imidlertid at <Område benevnt

LBLK er felles leke- og uteoppholdsareal for områder benevnt BÆÆTl og B/F/FT2).

Det felles leke og uteoppholdsarealet er altså forbeholdt for beboere i dette området.

Uteoppholdsarealet i område LBLK er dermed ikke åpent for allmennheten.

Torg
I planbeskrivelsens pkt 5.2 planlagt arealbruk fremgår at planen legger til rette for <torg

som skal være åpne for allmennheten>, og derfor er gitt offentlig eierform og er tenkt

etablert på dugnad og i samarbeid med lokale aktører.

Det aktuelle torget er regulert inn i område O_ST som iht planbestemmelsenes g 3.2.3 Torg

1sr¡ skal brukes som torg, møteplass og uteservering.

Tilkomst til torget skal imidlertid skje over parkeringsareal i område {-SPPl.

Ved at torget skal tilrettelegges for uteservering, og parkeringen i området I SPPI danner

en effektiv barriere mellom torget og den resterendc dclcn av planområdet, vil torget ikke
være aktivitetsfremmende for bam og unges lek og utfoldelse.
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Bam og unges interesser er dermed ikke hensyntatt i planforslaget

AD 2 Barn oe unges deltakelse i planprosessen.

Fylkesmannen har i sin uttale til varsel pekt på at <Enhver som fremmer planforslag skal i
henhold til pbl. $ 5-l legge til rette for medvirkning, og har plikt til å sørge for at berørte bam
og unge blir hørt og fär medvirke i planleggingen) og spesielt pekt på at <Kommunen er gitt
et ansvar for å kontrollere at slik medvirkning er gjennomføru.

Som oppfølging av uttalelsen nøyer man seg med å vise til at <Adresseliste ifm. varsel om
planoppstart er utarbeidet av kommunen, hvor kommunen selv (herunderberørte etater internt
i kommunen) er én av adressatene)).

Av planbeskrivelse for øvrig fremgår det at det ikke har vært gjort noen forsøk på å legge til
rette for barn og unges deltakelse i planprosessen og heller ikke at slik deltakelse har funnet
sted.

Å vise til at kommunen har fütt varsel om oppstart er ikke tilfredsstillende tilrettelegging for
at bam og unge blir hørt og får medvirke i planleggingen.

Det er dermed ikke lagt til rette for barn og unges deltakelse i planprosessen, og barn og
unges interesser er heller ikke hensyntatt i planforslaget.

AD 3 Bam og unges kommunale renresentants deltakelse i planprosessen
I pbl gS.f Kommunens planoppgaver og planleggingsmyndighet skal kommunestyret sørge for å
etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen.

Intensjonene bak ordningen er at vedkommende som besitter ordningen på et tidlig tidspunkt
skal gis innsiktsmulighet og rett til å uttale seg i de deler av saksbehandlingen og
planleggingen som berører barn og ungdom.

Fylkesmannen har i sin uttale til varsel om oppstart pekt på kommunens ansvar etter pbl $3.3
I planbeskrivelsen nøyer man seg imidlertid med å vise til at kommunen har fätt varsel om
oppstart.

Hvorvidt vedkommende som besitter ordningen fikk slikt varsel fremgår ikke, men
planbeskrivelsen viser ikke til at ikke til at det er lagt til rette for at vedkommende som
besitter ordningen har deltatt i planprosessen eller at slik deltakelse har funnet sted.

Barn og unges særskilte representant i kommunen har dermed ikke fätt anledning til og heller
ikke deltatt i planprosessen.
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Kulturverdier og rekreasjonsverdi
Av planbeskrivelsens pkt 4.3 stedets karakter fremgår det at det ikke er registrert kulturmiljø <i
planområdet. Heller ikke i tilstøtende områden). Mens det i pkt 4.7 rekreasjonsverdi/bruk heter at

<Det er ikke registrert rekreasjonsverdi verken i planområdet eller i tilstøtende områder>.

Planforslaget inneholder derfor ingen kulturminnefaglig vurdering og heller ingen vurdering av

rekreasjonsverdi.

Kulturverdier
Planområdet grenser opp mot Gnr 28 bnr 94 med Nordskots eneste gjenværende sjøbu

som står på pålekai fritt ut i sjøarealet.

Sjøbua bør anses å ha kulturverdi.

I område O_ST er det foreslått torg i dagens sjøareal mellom dagens butikk og sjøbua som

medfører at sjøbua bygges inn i landarealet og dermed ikke lenger fremstår som

tradisjoncll sjøbu på pålekai fritt ut i sjøarealet.

At det i planarbeidet ikke er fanget opp at planområdet grenser opp mot kulturverdier
tilsier at planarbeidet er mangelfullt.
Når pianforslaget heller ikke hensyntar kulturverdiene er planforslaget i tillegg i strid med

sentrale planretningslinjer.

Rekreasjonsverdi
Nordre del av planområdet er bygdesentrum i Nordskot og benyttes derfor til sosialt

samvær, lek og utfoldelse for beboere og gjester i alle aldre fra bam og unge til stedets

pensjonister.

Planområdet har derfor betydelig rekreasjonsverdi.

Planforslaget innebærer at alle siktlinjer mot øst fra det sentrale området, som i
planforslaget er gitt betegnelsen o_SKV3, bygges ned, og at det øst for det sentrale kan

reises blokk i 4 etasjer med 14 meters mønehøyde.

Rekreasjonsverdien i det sentrale området på Nordskot blir dermed sterkt forringet.
Det er riktignok søkt bøtet på ved i stedet å foreslå torg mellom butikken og sjøbua, men

det området er avskåret fra det sentrale området med parkering og har kun frie siktlinjer
mot nord.

At det i planarbeidet ikke er fanget opp at planområdet har rekreasjonsverdi eller at

planområdet brukes aktivt av befolkningen som helhet, tilsier at planarbeidet er

mangelfullt.
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Når planforslaget heller ikke hensyntar stedets rekreasjonsverdi er planforslaget i tillegg i
strid med sentrale planretningslinjer.

Samferdsel
I planbeskrivelsens pkt 4.9 trafikale forhold pekes det på at nærmeste bussholdeplass ligger ved
snuplass som inngår i planområdet.

1. At kai i område o_SK2 benyttes for rutegående båt og for godstransport nevnes derimot
ikke.

2. Ei heller synes man àhafatt med seg at dagens flytebryggeanlegg i område LVSI
benyttes til transport av varer og gods til øyene utenfor.

AD I Tilkomst til kai i område o SK2
Område o_SK2 er i dag en allmenn tilgiengelig kai som benyttes av Nordlandsekspressen
som frakter personer og gods med 4 daglige anløp pä sommerstid.

I bestemmelsenes $ 3.26 b er område o_SK2 beskrevet slik:
Område benevnt o_SK2 utg¡ør eksisterende kai og gangatkomst til og fra kaia.

I planbeskrivelsen foreslås tilkomst mellom kai og fulkesvei i område O_SKV3 over området

LSV2 og deretter gjennom en passasje i område o_SK2.

Av plankart nordre del fremgår at passasjen i område LSV2 kun har en bredde på ikke mer
enn 2 meter, mens passasjen i område LSV2 har en bredde pä ca3 meter.
Denne del av passasjen er imidlertid plassert tett opp mot tverrstilte parkeringsplasser i
område f-SPP2 med tilkomst til parkeringsplassene over gangpassasjen.

Det legges altså kun opp til gangatkomst til hurtigbåtkaien og da over et område som ikke
sikrer trygg ferdsel.

Frakt av tyngre gods som kever tilkomst med bil er dermed ikke hensyntatt i planforslaget

AD 2 Tilkomst til flfebryggeanlegg i område LVSI
Bryggeanlegg i område LVSI har i dag god tilkomst fra fflkesvei for transport av varer og
gods og tilstrekkelig plass for mellomlagring.
Område for slik tilkomst og mellomlagring er i planforslaget gitt betegnelsen O_SK1 og
B/F/FTI.

I planbestemmelsenes $ 3.2.6 a heter det om område o_Sl:
Området skal brukes til av- og pålessing, midlertidig lagring og nødvendig
manøvreringsareal.
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Det må nødvendigvis forutsette tilkomst med bil til området, og i planforslaget er det foreslått
at det skal kunne skje over B/FÆT der det i bestemmelsene heter:

Området skal kunne brukes som bilatkomst til område benevnt o_SKl (kaia)

Slik biltilkomst over B/F/FTI er imidlertid ikke vist i plankartet.

F'or området heter det tvert imot:
Byggegrenser fremgår av plankartet. Der byggegrense ikke er vist faller denne

sammcn med formålssrensen.

Når byggegrense for området ikke fremgår av plankartet, er altså byggegrensen

sammenfallende med formålsgrensen, og dermed helt frem til grense mot område LSPP2 og

BOP.

Planforslaget medfører dermed at det ikke er tilkomst for transport av varer og gods til
bryggeanlegget i område LVHS1
Bryggeanleggct cr dcrmcd stcngt for anncn tilkomst enn for personer.

Planforslaget hensyntar derfor ikke at det er behov for trygg tilkomst for passasjer til
hurtigbåtkaien.
Statens Vegvesens innspiii tii varsel om oppstart om at <Det bes om at hensynei tii gående og

syklende blir ivertatD er dermed ikke tatt til følge.

Planforslaget hensyntar heller ikke at det er behov for levering/avhenting og mellomlagring av
gods ved begge de ovenfor nevnte kaiene.

Kystverkets innspill til varsel om oppstart om at <planen må legge til rette for kai og havneareal

som er tilgjengelig for passasjer og godstrafikk> er dermed ikke tatt til følge

Planforslaget er i tillegg i strid med kommuneplanens arealdel der det legger opp til at øyene

utenfor Nordskot skal kunne benyttes til rekreasjon, fritidsbebyggelse og turistvirksomhet.
Planforslaget er også til hinder for den virksomhet det er lagt opp til i reguleringsplan for
Manshausen og reguleringsplan for Naustholmen og deler av Grøtøya.

Eierforhold
Det oppgis i planbeskrivelsens pkt 1.3 eierforhold hvilke eiendommer som inngår i planområdet, og

at <Disse eiendommene er privat eid>.

Det er ikke riktig

Gnr 28 bnr 142 er eid av Steigen Kommune. Det fremgår riktignok av planbeskrivelsens pkt 1.4

tidtigere vedtak i saken at <Steigen Kommune innvilget 10.04.2018 forlengelse til14.04.20 av

tidligere gitte opsjon.
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Slik opsjon endrer imidlertid ikke hjemmelsforholdene for eiendommen.

Planbeskrivelsen er derfor feil og mangelfull og egnet til å villede private og offentlige
høringsparter. Herunder Steigen Kommune som skal kunne gi høringsuttale i kraft av ävære
trjemmelshaver til Gnr 28 Bnr 142.

Rekkefølgekrav
I foreslåtte reguleringsbestemmelser g 5 Rekkefølgebestemmelser er det foreslått
rekkefølgebestemmelser både forut for rammetillatelse, igangsettingstillatelse og ferdigattest.
Samtlige foreslåtte rekkefølgebestemmelser knyttet til rammetillatelse og igangsettingstillatelse
gjelder imidlertid krav til dokumentasjon, delplaner og offentlige godkjenninger.

Foreslåtte rekkefølgebestemmelser setter derfor ingen krav til rekkefølge av de enkelte tiltakene.

På det grunnlag foreslås slike rekkefølgebestemmelser:
Søndre del
l. Parkeringsplasser og system for avfall må opparbeides og ferdigattest må foreligge før tiltak

iverksettes i nordre del.
Nordre del:
l. Sikker tilkomst med bil til område o_SKlmå sikres før arbeider på område BiFÆTlog

opprettholdes i anleggsperioden.
2. Sikker tilkomst med bil til område rutebåtkaien må opprettholdes i hele anleggsperioden.
3. Tilkomst til båtopptrekk må sikres i hele anleggsperioden.
4. Områder for sosialt samvær, lek og utfoldelse må sikres i hele anleggsperioden.
5. 3-dobling av vannverkets døgnkapasitet må være på plass før ny tilknytning i planområdet.

Med vennlig hilsen
Stiftelsen Grøtøy Gamle Handelssted

Trond Lohne
styreleder


