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MELDING OM VEDTAK 

Plan- og ressursutvalget i Steigen 
 

Arkivsak: 17/444  

 

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KRAV OM REGULERINGSPLAN OG TEK 10 

OVERNATTING OG SERVERINGSVIRKSOMHET 

Saksbehandler:  Kristin Rønnestad    Arkiv: G/BNR 31/7  

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

22/17 Plan- og ressursutvalget i Steigen 09.05.2017 

 

Forslag til vedtak: 

Steigen kommune gir dispensasjon fra bestemmelser om krav til reguleringsplan og TEK10 

§8.2 og §12 krav om universell utforming av byggverk.    

Det vises til saksfremlegg for videre begrunnelse.  

Bruksendring er ikke godkjent før byggesøknad er behandlet. 

 

 

Behandling/vedtak i Plan- og ressursutvalget i Steigen den 09.05.2017 sak 22/17 

 

Vedtak: 

Enstemmig som innstilling. 

 

 

 

Saksutredning: 

Saken gjelder: Søknad om dispensasjon krav til reguleringsplan og fra TEK 10 ved 

bruksendring. 

Tiltakshaver: Randi Skaug, Grytebekkveien 11a, 0469 Oslo 

Ansvarlig søker: Arkitekt Even Aursand AS, Løp 8016 Bodø, org: 811767522 

Eiendom: Gnr 31 bnr 7 (bygningsnr 189085788, 189085745 og 189085761) 

Planstatus: Fritidsbebyggelse/ Fritids- og turistformål (BFR/BFT2_1)  

Lovanvendelse: Plan- og bygningsloven 2008 Kap. 19 

 Veileder til saksbehandlingsforskriften (SAK) § 9b 

 Gebyrregulativ for Steigen kommune vedtatt 22.06.2016 

 Kommuneplanens arealdel, vedtatt 22.06.16 

 

Bakgrunn: 

Tiltakshaver ønsker å starte et overnattings- og serveringssted på Nautsholmen.  

Det søkes om to dispensasjoner:  

1. I bestemmelse §1.2 i kommuneplanens arealdel 2016-2028 er det krav om at det ikke 

kan gis byggetillatelse etter PLB §20-1 uten at det foreligger en reguleringsplan for 

området. Det søkes en bruksendring av bygg illustrert på kart og derfor en 

dispensasjon fra denne bestemmelsen. Bruksendringen er fra bygningskode 161 

(fritidsbygg), 322 (butikk/forretningsbygg) og 111 (bolig) til 529 (Annen bygning for 

overnatting).  
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2. Det søkes dispensasjon fra TEK10 §8.2 som krever at uteareal er universelt uformet. 

Det søkes også om dispensasjon fra kapittel 12 «Planløsninger og bygningsdeler i 

byggverk», generelt alle krav for universell utforming av byggverk.  

 

Vurdering: 

Dispensasjon fra krav om reguleringsplan 

Det er avklart i kommuneplanens arealdel at Naustholmen befinner seg på et område avsatt til 

fritids- og turistformål. På naboøyene er det tilsvarende virksomheter som er etablert som 

næringseiendommer med fokus på overnatting og opplevelser for tilreisende.  

Ansvarlig søker skriver at det nå er kunngjort oppstart av reguleringsplan for Naustholmen og 

deler av Grøtøya i tråd med plankravet i Kommuneplanens arealdel 2016-2028. Inntil ny 

reguleringsplan er vedtatt vil det derfor være behov for bruksendring fra bestemmelse om krav 

til reguleringsplan. Naustholmen er i overordnet plan regulert til område for fritids- og 

turistformål.  

 

 
Dispensasjon fra TEK10  

Ansvarlig søker begrunner søknad om dispensasjon fra TEK 10 på følgende måte:  

Det søkes om dispensasjon fra TEK 10, kapittel 8 (spesielt §8.2) om utearealer og plassering 

av byggverk og de kravene i dette kapittelet som omhandler krav til universell utforming. 

Søknad om dispensasjon begrunnes med at hele Naustholmen kun kan nås med liten båt og at 

flo og fjæreforhold og landgang/adkomst generelt umuliggjør ferdsel for de som har store 

funksjonshemninger. I tillegg er den utadrettede virksomheten på øya rettet mot en type 

aktiviteter som krever at man kommer seg frem i ulendt terreng. 

 

I forlengelsen av dette søkes det også om dispensasjon fra kapittel 12 (TEK10) som 

omhandler planløsning og bygningsdeler i byggverk, herunder krav om universell utforming 

av byggverk. Funksjonene (bad, soverom, oppholdsrom og kjøkken) ligger i dag på to plan. 

Det vil være både arkitektonisk og økonomisk vanskelig å tilrettelegge for universell 

utforming i hovedhuset der de fleste overnattingene skjer. Det er i dag primært tre hus som 

benyttes til overnatting. Det er hovedhuset, «banken» og hytta. (se vedlagt kart over øya). 

Husenes beskaffenhet og muligheter er en viktig del av det overnattingskonseptet som selges 

til gjester og det er derfor problematisk å endre dette i stor grad.  
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Vår kommentar: det er ofte nødvendig i eksisterende bygg da det kan blir kostbart å møte 

dagens krav, for eksempel ved å heve takhøyden på eksisterende kjeller eller gjøre bygget 

tilgjengelig for rullestolbrukere/bevegelseshemmede. En dispensasjon fra TEK10 må ikke gå 

utover helse og sikkerhet.  

 

Plan- og bygningsloven §31-2 fjerde ledd sier at  

«Kommunen kan gi tillatelse til bruksendring og nødvendig ombygging og rehabilitering av 

eksisterende byggverk også når det ikke er mulig å tilpasse byggverket til tekniske krav uten 

uforholdsmessige kostnader, dersom bruksendringen eller ombyggingen er forsvarlig og 

nødvendig for å sikre hensiktsmessig bruk. Kommunen kan stille vilkår i tillatelsen.» 

 

Kommunen ser ikke at dispensasjon fra TEK10 går ut over sikkerhet og helse. De tekniske 

kravene det er søkt dispensasjon fra er ikke mulige å oppfylle uten forholdsmessige kostnader.  

 

Det vil bli stilt vilkår i selve byggesaken (bruksendringstillatelsen) som ivaretar helse og 

sikkerhet. Brannsikkerhet vil bli ivaretatt ved at vilkår i bruksendringstillatelse er tilsvarende 

anbefalinger i brannkonsept.   

 

Naboforhold: 

Det er sendt nabovarsel til aktuell nabo, det foreligger ingen merknader til bruksendringen.   

 

Høring: 

Saken er sendt på høring til Fylkesmannen i Nordland og Nordland Fylkeskommune 06.04.17 

hvor kommunen ber om tilbakemelding før 27.04.17. Nordland Fylkeskommune skriver i brev 

datert 05.05.17 at de ikke ser at tiltaket er i strid med vesentlige regionale interesser og ikke 

har merknader til dispensasjonssøknaden. De anbefales at dispensasjonsvedtaket presiserer 

hvor lenge dispensasjonen skal gjelde. Kommunen 07.05.17 har ikke mottatt tilbakemelding 

fra Fylkesmannen i Nordland.  

 

 

 

 

Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboka er ført i samsvar med det som ble bestemt i 

møtet: 

 

  Magne Vik (sign.)   Michelle Hansen (sign.) 
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Rett utskrift, 

Leinesfjord, 11.05.17 

 

 

Elin B. Grytøyr 

Formannskapssekretær 

 

 

 

Utskrift: Kristin Rønnestad, her (for videre ekspedisjon) 

 

 

 

Vedlegg: Rett til å klage over forvaltningsvedtak. 

 

 

 


