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 Søknad om reguleringsendring etter forenklet prosess  

På vegne av forslagstiller, Nordskot Utvikling AS, sendes søknad om reguleringsendring etter forenklet 
prosess for «Nordskot havn» (planID 2018001), jf. plan- og bygningslovens §12-14, tredje avsnitt. Gjeldende 
reguleringsplan ble vedtatt 16.06.2020, med en mindre endring vedtatt i kommunestyrets møte av 
16.09.2020, og noen ytterligere justeringer etter forenklet prosess, vedtatt i Plan- og ressursutvalgets møte 
7.12.2021, sak 21/51.  

Norconsult AS er engasjert for å bistå med endringsarbeidet. 

1. Bakgrunn 
Forslagsstiller har jobbet videre med detaljprosjektering etter at de siste endringene i reguleringsplanen ble 
vedtatt i desember 2021, og har nå funnet behov for å gjøre ytterligere én mindre endring av gjeldende 
reguleringsplan.  

2. Oppsummering av endring med begrunnelse  

a) Endring av reguleringsformål - felt BFR endres til F/FT  
I gjeldende reguleringsplan er feltet BFR, på 3.8 daa, avsatt til formål BFR - fritidsbebyggelse. Forslagsstiller 
ønsker noe mer fleksibilitet, og ønsker at feltet endres til kombinert formål F/FT – fritidsbebyggelse og fritids- 
og turistformål. Dette vil gi utbygger mulighet til å føre opp utleiehytter, i tillegg til at muligheten til å føre opp 
fritidsboliger videreføres. Endringen vurderes å være positiv for både Nordskot og Steigen kommune, da 
utleieboliger gjerne er i bruk i flere uker av året enn en vanlig fritidsbolig, og skaper dermed mer aktivitet og 
positive ringvirkninger for lokalsamfunnet enn det som er tilfelle for en fritidsbolig. 

Endringen medfører justering av både plankartet (nordre del) og tilhørende bestemmelser. Byggegrense, 
utnyttelsesgrad (BYA) og mønehøyder foreslås opprettholdt som i dagens reguleringsplan. Krav til antall 
biloppstillingsplasser beholdes, da det vurderes som tilfredsstillende med 1,5 plasser per boenhet, 
uavhengig av om det oppføres fritidsbolig eller utleiebolig til fritids- og turistformål.  

 

Steigen kommune 
Plankontor v/ Gunnar Svalbjørg 
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Figur 1: Til venstre: Plankartet slik det framstår i gjeldende reguleringsplan (utarbeidet av Norconsult). Til høyre: Forslag 
til revidert plankart – felt BFR endres til felt F/FT (utarbeidet av Norconsult). 

3. Søkers vurdering og oppsummering 
Forslag til reguleringsendring er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredninger og vurderes ikke å falle 
inn under verken §§ 6 (herunder vedlegg I) eller 8 (herunder vedlegg II).  

De endringene som er beskrevet ovenfor vil ikke påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, og vil heller 
ikke gå utover hovedrammene i planen. Endringene vurderes heller ikke å berøre hensynet til viktige natur- 
og friluftsområder. 

Plansaken bør derfor kunne behandles som reguleringsendring etter forenklet prosess.  

Øvrige vedlegg til søknaden er reviderte planbestemmelser (renskrevet og hvor endringene er merket) og 
plankart (nordre del), samt vedtatt plankart. 

 

Med vennlig hilsen 
Norconsult AS 

Eivin Winsvold   
 
 
 
 
 
 
Vedlegg:  -     Reviderte planbestemmelser (endringer merket) 

- Reviderte planbestemmelser (renskrevet) 
- Revidert plankart (nordre del)  
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- Vedtatt plankart (nordre del) 
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