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Møtested:
Møtedato:

Plan- og ressursutvalget i Steigen
Rådhuset, Leinesfiord
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KOMMUNE

Tid: Kl. 18:00 NB! Kveldsmøte

Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf.15778800, eller
po stmottak@stei gen. kommune.no

Vararepresentanter som evt. skal møte vil få nærmere innkalling over telefon.

Representantene ordner med skyss på billigste måte.

Orientering - Nausttomter på Nordskot

SAKSLISTE

Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr.
Tittel

PS 391t7 171863

MELDING . DELEGERTE VEDTAK I PERIODEN 14.06 -
25.08.17

PS 40117 171824

SØKNAD OM TILSKUDD TIL PLANLEGGING AV NYTT
AMMEKUFJØS

PS FSK 4III7 17l6t8
KLAGE PÅ TILDELING FRA LÅNEFONDET, EGENKAPITAL
TIL KJØP AV SJARK

PS KLA 42117 r7ls63
SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM. GNR. 75 B.NR
7

PS DEL 43/T7 t7l7r2
SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM. G.NR 7 B.NR 1

Postadresse:
Rådhuset
8281 LEINESFJORD

Besøksadresse:

Leinesfiord
LEINESFJORD

Telefon:
Telefaks: 75 77 88 l0



PS

PS FSK 44117

PS 45117

PS 46117

PS 471t7

PS 48117

49117

s0lt7

5U17

52117

s3l17

171772

SøKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM. GNR.30 B.NR
1 - MÅLØY

l7176l
FOSSER OG VASSDRAG. PRIORITERING

171648

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA AREALPLAN CERMAQ
AS - LOKALITET VINKFJORI)

t71648
SØKNAD FRA CERMAQ AS OM ØKT PRODUKSJON OG
ANDRE ENDRINGER- LOKALITET VINKFJORD .
UTTALELSE AKVAKULTURLOVEN

r21459

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE MOT
SJØ . GARASJEANLEGG BRATTFJORI)

171733

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE .
FRADELING AV HYTTETOMT FRA EIENDOMMEN G.NR 97
B.NR 24 FLEKKOS

t7l68t
SØKNAD OM DISPENSASJON. UTBYGGING AV
ANTENNEANLEGG, JOMFRUHÅGEN, ENGELØYA

171682

SØKNAD OM DISPESASJON. UTBYGGING AV
BREDBÅNDSDEKNING . HAMMER, ENGELØYA

171683

SØKNAD OM DISPESASJON - UTBYGGING AV
BREDBÅNDSDEKNING . GRÅDUSSAN ENGELØYA

171684

SØKNAD OM DISPESASJON. BYGGING AV
ANTENNEANLEGG . NAUSTHÅGEN, NoRDSKoT

1717t4

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFNNNSNT, PÅ
BARMARK. TOR HELNES

PS

PS

PS

PS

PS

Eventuelt.

54117

Side 2



Notat LEINESFJORD, 28.08.20 17

Til:
Kopi til:
Fra:
Sak:

Saksnr.
t7/6s3-3

Arkivkode
G/BNR 28129

Gradering Avd/Sek/Saksb
PUD/TEIVJHV

Deres ref,

PIan- og ressursutvalget

Jan Harald Vindenes
ANG,Ä.ENDE NAUSTTOMTER PÄ. NORDSKOT

I år 2000 og2006 ble det fra G.nr 28 b.nr I påNordskot søkt om å fradele to nausttomter.
Fradelingen av nausttomtene ble gjennomført og de nye tomtene fikk betegnelsene G.nr 28
b.nr 139 og b.nr l4l i Steigen.

Odd Magnussen overtok i2009 eiendommene G.nr 28 b.nr 4 og b.nr 29 pâNordskot.
Magnussen har tatt kontakt med Steigen kommune da han mener at deler av de to utskilte
nausttomtene er utskilt fra hans eiendom G.nr 28 b.rr 29.
G.nr 28 b.nr 29 ble i 1950 utskilt fra G.nr 28 b.nr 1. I henhold til skylddelingsfonetningen for
G.nr 28 b.nr 29 ble eiendommen tillagt en nærrnere beskrevet nausttomt. Han mener at de nye
etablerte nausttomtene, b.nr 139 og l4l,bercrer hans nausttomt b.nr 29.
Jeg har sammen med Odd Magnussen forsøkt å finne de beskrevne grensemerkene for hans
nausttomt (G.nr 28129). Bare ett av de beskrevne grensemerkene, kors i fiell i flomålet, har
vært mulig å finne i marken.
Min konklusjon må imidlertid bli at de synspunkter som fremlegges av Odd Magnussen
sannsynligvis er riktige.

Til saken vil ies føleende:
I forbindelse med nausttomten som ble søkt fradelt i år 2000, ble det sendt ut nabovarsel til
daværende eier av G.nr 28 b.nr 4 og b.nr 29,MartinJohansen. Han fikk også innkalling til
forretning da nausttomten ble fradelt.
Det kom ingen tilbakemelding fra han at del av arealet tilhørte hans eiendom, G.nr 28 b.nr 29.
Han møtte heller ikke til oppmålingsforretningen da nausttomten G.nr 28 b.nr 139 ble fradelt.
Under forretningen fremkom det heller ikke hverken fra eier av G.nr 28 b.nr 1, som møtte
med verge, eller av kjøper av nausttomten, at arealet kunne tilhøre en annen eiendom, G.nr 28
b.nr 29.
Nausttomten til G.nr 28 b.nr 29 fremkommer heller ikke på noe kart og etter min mening er
det for mye forlangt at kommunen skal kjenne til eiendommer og grenser etablert så langt
tilbake som til 1950. Dette er noe den enkelte grunneier skal kjenne til.

Kommunen vil tilskrive de nausttomteierne som er berørt av denne saken og forklare dem
forholdene rundt det som har skjedd.
Med bakgrunn i tilsvarene kommunen får fra partene, vil disse bli medbestemmende for den
videre behandling av saken.

Vedlegg
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Kopi iil

Odd Magnussen

Nordskot

8283 Leinesfjord
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13. juni 2017
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Steigen kommune

Pla n-og ressursutvalget

8283 Leinesfjord

Vedr. hjemmelsinnehaver/tomtegrenser gnr. 28 bnr.29 Nordskot i Steigen

Undertegnede kjøpte i november 2009 eiendommen gnr. 28 bnr. 29 på Nordskot i Steigen. Denne

eiendommen er skilt ut fra eiendommen gnr.28 bnr. 1.

Kjøpet omfattet også skogteig, innmark og nausttomt.

Det vises til vedlagte kopi av skyldelingsforretning.

I ettertid viser det seg at vår nausttomt er solgt/tillagt andre grunneiere uten at det har vært

undersøkt hvem som var hjemmelsinnehaver til nausttomta. Dette er tatt opp med

oppmålingsingeni¿rJan H. Vindenes for ca. 2-3 uker siden uten at han hadde noe løsning på denne

sítuasjonen.

Jeg henvender meg derfor tíl plan-og ressursutvalget for å få løst denne saken, som etter vår mening

er oppstått av en feíl som er gjort av Steigen kommune.

I det jeg viser til ovenstående ber jeg derfor dere om hjelp til å få ryddet opp i dette, og imøteser et

svar på min henvendelse.

Med vennlig hilsen

Odd Magnussen ,fr

fd¡/ />/tr 4 lL¿ tsi-¿¿/
i-- ["'LL - /

Vedlegg:

Kopi av skylddelingsforretning.
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Sak 39/17

MELDING . DELEGERTE VEDTAK I PERIODEN 14.06 .25.08.17

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Tina Sennesvik
171863

Arkiv: 033

Saksnr.:
39117

Utvalg
Plan- og ressursutvalget i Steigen

Møtedato
05.09.2017

X'orslag til vedtak:
Meldingene tas til orientering.

Saksutredning:
Delegerte vedtak i perioden 14.06 -25.08.17

Vedlegg:
Delegerte vedtak
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Delegerte vedtak
Dato: 14.06 .2017 - 25.08.2017 Utvalg: PLA Plan- og ressursutvalget i Steigen

Arkivsak Dato
Navn
Innhold

r61644

t7ls66

r61849

t7ls80

t71738

t7ls80

161903

Saksnr. Avd/Sek/Saksb Arkivkode
Resultat

t9.06.20t7
65127

DS BYG IIOIIT PUD//KR G/BNR

SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT G/BNR
65127

21.06.20T7 DS BYG II2II7 PUD/TEIIKL
G/BNR 12618

SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT
GJESTEHYTTE BRENNSI.INDVIK G.NR 126 B.NR 8

10.07.2017
G/BNR 47189

DS BYG I27II7 PUD/TEK/KL

STORSKJÆRET LAKSESLAKTERI G/BNR - 47189

10.07.2017
G/BNR 47189

DS BYG I28II7 PUD/TEK/KL

SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - KASSEFABRIKK PÅ
STORSKJÆRET G/BNR 47 /89

01.08.2017
4U4s

DS BYG I3III7 PUD//LD G/BNR

SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK FRITIDSBOLIG HOLKESTAD
G.NR 4I B.NR 45

16.08.2017
G/BNR 47189

DS BYG I35II7 PUD/TEIIKL

SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - KASSEFABRIKK PÄ.

STORSKJÆRET G/BNR 47 I 89

25.08.2017
47182

DS BYG I43II7 PUD//KR G/BNR

SØKNAD OM OPPFØRING AV BOLIG - G.NR 47 B.NR 82



Delegerte vedtak
Dato: 14.06 .2017 - 25.08.2017 Utvalg: PLA Plan- og ressursutvalget i Steigen

Arkivsak Dato
Navn
Innhold

Saksnr. Avd/Sek/Saksb Arkivkode
Resultat

171690 05.07.2017 DS DEL l25lt7 PUD/SKOG/GL G/BNR 65/I

SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - G.NR 65 B.NR I

t71584 23.06.2017 DS HAV tt4lr1
G/BNR 47lI

PUD/SKOG/GL

SØKNAD OM DELING AV GRLTNNEIENDOM

171444 t6.08.20t7 DS KLA t3SltTpUDllLD GiBNR 31/7

SØKNAD OM BRUKSENDRING. NAUSTHOLMEN OVERNATTING OG
SERVERINGSVIRKSOMHET

t7t46t t6.08.2017 DS VEr t37n7 PUD/SKOG/GL v83

SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEI

t61490 t4.06.20r7 DS 10s/17 PUD//KR G/BNR 21158

SØKNAD OM TILLTATELSE TIL TILTAK - ETT-TRINNS
SØKNADSBEHANDLING G/BNR 2 1/58 LEINESFJORD

l7l6t0 15.06.2017 DS 106/17 PUD/LAND/BS G/BNR t02lt3

SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM

t71644 19.06.2017 DS 109/17 PUD//GS G/BNR 6715

SØKNAD OM FRADELING AV TOMT - G.NR 67 B.NR 5

171606 21.06.2017 DS 1IIIT7 PUD/LAND/BS G/BNR 48/2

SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD

27.06.20t7 DS I l7lt7
Oksøya elgvald

171404

OKSØYA ELGVALD

PUD//GS VALDN VALDN



Delegerte vedtak
Dato: 14.06.2017 - 25.08.2017 Utvalg: PLA Plan- og ressursutvalget i Steigen

Saksnr. Avd/Sek/Saksb.Arkivsak

0915t9

171404

Dato
Navn
Innhold

27.06.2017 DS 119/17
Oksøya elgvald

27.06.2017 DS I18/17 PUD/MIL/GS VALDN LUNDØYA
ELGVALD
Per Karlsen
SØKNAD OM GODKJENNING AV VALD - LUNDØYA

PUD//GS

Arkivkode
Resultat

VALDN VALDN

OKSØYA ELGVALD

171647 27.06.2017 DS t20ll7 PUD//GS u43

SLAKTEMERDLOKALITET STORSKJÆRET

171574 04.07.2017 DS I24lI7 PUD//GS K0l

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL MED SNØSCOOTER

t71677 06.07.2017 DS t26lr7 PUD/LAND/BS G/BNR 87/5

SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD
HEIDENBERG GÄ.RDSDRIFT

r7l4l8 19.07.2017 DS 130/17 PUD/LAND/BS G/BNR 87/6

SØKNAD OM GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING

171561 03.08.2017 DS t32lt7 pUD//cS K23

ANMELDELSE AV ULOVLIG BRENNING AV AVFALLruLOVLIG
AVFALLSPLASS

161925 16.08.2017 DS 136/17 PUD//LD GiBNR 31/8

SØKNAD OM BRUKSENDRING VILLA HAUGEN

t71780 23.08.2017 DS 140/17 PUD/LAND/BS G/BNR 48ITT

SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM G.NR 48 /
B.NR 11



Delegerte vedtak
Dato: 14.06.2017 -25.08.2017 Utvalg: PLA Plan- og ressursutvalget i Steigen

Arkivsak Dato
Navn
Innhold

Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode
Resultat

161394 24.08.2017 DS 141/17 PUD//KR G/BNR 6612

SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT

t6lt77 24.08.2017 DS t42lr7 PUDIILD G/BNR 2TI2I7

SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK.4 MANNSBOLIG KLEIVAN
GNR.2I BNR.2I7

161903 2s.08.2017 DS t44lt7 PUD//KR G/BNR 47182

SØKNAD OM OPPFØRING AV BOLIG . G.NR 47 B.NR 82



Sak 40/17

SØKNAD OM TILSKUDD TIL PLANLEGGING AV NYTT AMMEKUFJØS

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Berit Staurbakk
t71824

Arkiv: NA\rN V/illy W. P

Saksnr.
401t7

Utvalg
Plan- og ressursutvalget i Steigen

Møtedato
05.09.2017

Forslag til vedtak:

Wilty \ilestvik Pedersen innvilges et tilskudd på kr 20.000,- i forbindelse med
planlegging av en større bruksutbygging på gården. Tilskuddet kan utbetales når
planlegging er ferdig og utbygging påbegynt.

Vedtaket kan ankes innen 3 uker fra mottatt melding om vedtak

Saksutredning:
'Willy Westvik Pedersen eier og driver gården Gnr. 41, Brv.2 på Holkestad. Det drives med
melkeproduksjon og ammekuproduksjon. Omfanget er pr. i dag på 17 melkekyr, 13 ammekyr
og49 øvrige storfe. I det nye driftsopplegget med bygging av nytt ammekufiøs vil omfanget
være på 17 melkekyr, 30 ammekyr og ca. 80 øvrige storfe.

Bygging av nytt ammekufiøs er kostnadsberegnet til kr 4.400.000,-

Steigen kommune har de seinere årene gitt liu tilskudd til kursing, planlegging av betydelige
bygningsmessige endringer av driftsbygninger på gårdsbruk.

Vurdering:
Det er søkt om tilskudd til planlegging av nytt ammekufiøs. Det er ikke søkt om noe bestemt
beløp. I tilsvarende saker har det vært vanlig å yte et tilskudd på kr 20.000,-. Det vil være

naturlig å bidra med et tilsvarende beløp i denne saken.
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Sak 4lll7

KLAGE PÅ TILDELING FRA LÅNEFONDET, EGENKAPITAL TIL KJØP AV
SJARK

Saksbehandler: TordisSoheLangseth
Hamnvikvoll DA
Arkivsaksnr.: 171618

Arkiv: NA\-IN Magnussen

Saksnr.:
4Ul7

Utvalg
Plan- og ressursutvalget i Steigen

Møtedato
05.09.2017

Forslag til vedtak:

Saka legges fram uten innstilling.

Saksutredning:
Plan- og ressursutvalget fattet den20.06.20l7 følgende vedtak i sak 30/17:

<Tor Erik Magnussen og Stig Hamnvilwoll innvilges et egenkapitallån på 250.000
lvoner i forbindelse med kjøp av nytt fiskefartøy.
Lånet skøl malcsimalt utgjøre 20 oÁ av investeringa.
Det tas pant ifartøy. Lånet tilbakebetales over 5 år. Renta settes pr d.d t¡l 3,65 o/o, og
justeres i henhold til kommunølbankens rente. Eksisterende lån skal innfris før
utbetaling av nytt lån.t

Steigen kommune mottok den29.06.2017 klage på vedtaket fra søkeren, Magnussen
Hamnvikvoll DA. Klagen er framsatt innen klagefristen, og oppfrller også ellers
forvaltningslovens (fvl) krav for å tas til behandling. Klageorgan er formannskapet. Før
klagen legges fram for klageorganet skal det samme organet som fattet det paklagede vedtaket
(det vil si plan- og ressursutvalget) vurdere om det er grunnlag for å endre vedtaket. Jfr. fvl.
Kap. VI.

I klagen redegjøres det for at tilsagnet på 250.000 kr er for lite til at søkeren kan finansiere
kjøp av en forsvarlig sjark for 2 personer etter dagens krav. Det er behov for 400.000 kr. i
kommunalt lån, eller så nært opp mot dette beløpet som mulig. Fiskerne presiserer at de

ønsker å drive fiske i Steigen, og at de er avhengig av forsvarlige inntekter for å kunne
forsørge familiene.

Administrasjonens vurdering: Det er ikke framsatt noen nye opplysninger i klagen. Behovet
for kommunalt lån til å dekke egenkapitalkravet er presisert. Ved behandling av søknaden i
juni var det ikke tilslutning til administrasjonens innstilling om tilsagn på k. 400.000,-. Det
må derfor bli ei politisk vurdering om en finner grunnlag for et annet vedtak i saka, eller om
det påklagede vedtaket opprettholdes. På denne bakgrunn legges klagesaka fram for
underinstansen uten innstilling.

Vedlegg:
Melding om vedtak sak 30/17
Klage mottatt 29.06.2017
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MELDING OMVEDTAK
Plan- og ressursufvalget i Steigen

Arkivsak: 171618

SØKNAD FRA KOMMUNALT N,ItrRINGSF'OND
STØTTE TIL EGENKAPITAL TIL KJØP AV SJARK
Saksbehandler: PerLøken
Hamnvikvoll DA

Arkiv: NAVN Magnussen

Saksnr.:
301t7

Utvalg
Plan- og ressursutvalget i Steigen

Møtedato
20.06.2017

Forslag til vedtak:

Tor Erik Magnussen og Stig Hamnvikvoll innvilges et egenkapitallan på kr 400.000 i
forbindelse med kjøp av nytt fiskefartøy. Lånet skal maksimalt utgjøre 20 Yo av investeringa.

Det taes pant i fartøy. Lanet tilbakebetales over 5 år. Renta settes pr d.d til 3,65 %o, og justeres

i henhold til kommunalbankens rente.
Det er en forutsetning at eksisterende lån gitt i sak 40i l6 innfris.

Lånet er gitt under forutsetning av at søkerne driver sammenhengende fiske og bor i Steigen i
hele løpetida for lånet. I motsatt fall vil det bli krevd innbetaling av hele lanet.

Behandling/vedtak i Plan- og ressursutvalget i Steigen den 20.06.2017 sak 30117

Behandling

Forslag fra Knut Andersen: (Ny første setning og ny setning om å innfri lån:
<Tor Erik Magnussen og Stig Hamnvikvoll innvilges et egenkapitallån på 250.000 kroner i
forbindelse med kjøp av nytt fiskefartøy.
Eksisterende lån skal innfris før utbetaling av nytt lån.>

Vedtak:

Innstilling med nytt forslag fra Knut Andersen ble enstemmig vedtatt.

Vedtaket lyder da slik:
<Tor Erik Magnussen og Stig Hamnvikvoll innvilges et egenkapitallan på 250.000 kroner i
forbindelse med kjøp av nytt fiskefanøy.
Lånet skal maksimalt utgjøre 20 Yo av investeringa.
Det tas pant i fartøy. Lånet tilbakebetales over 5 år. Renta settes pr d.d til 3,65 %0, og justeres i
henhold til kommunalbankens rente. Eksisterende lån skal innfris før utbetaling av nytt lan.>

Lånet er gitt under forutsetning av at søkerne driver sammenhengende fiske og bor i Steigen i
hele løpetida for lånet. I motsatt fall vil det bli krevd innbetaling av hele lanet.
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Saksutredning:

Tor Erik Magnussen søker på vegne av seg og sin samarbeidspartner Stig Hamnvikvoll om et
egenkapitallån på kr 440.000 knyttet til kjøp av nytt fiskefartøy. De driver et DA sammen.
Søkerne med familier flyttet til Steigen fra Østlandet for vel et år siden og har etablert seg som
fiskere. De kjøpte i2016 en sjark pä28 fot. De har driftet et år med denne, men erfarer at den
er for liten, særlig når de reiser vekk på fiske.
De ønsker nå å selge denne og kjøpe en ny båt på ca 35 ft. De ser etter en Viksund eller Malo-
sjark.

Søkeme fikk i 2016 et tilskudd på kr 30.000 og et egenkapitallån på 150.000 i forbindelse
med kjøpet av sin 28 ftbâLt.

En ny båt på 35 ft vil koste i overkant av 2 mill kr for å Ë noe som er framtidsrettet. Deres
bankforbindelse krever 20 %o i egenkapital. Søkerne har nylig etablert seg i næringa. Det
overskuddet de har fra siste sesong har de investert i bruk o.l. Søkeme er henholdsvis 33 og 4l
år. De har kjøpt seg hus i Steigen og har lite midler de kan satse i næringa.

Det søkes nå om et lån på kr 440.000 kr for å dekke egenkapitalen. Den gamle båten selges og
restlån innbetales i lånefondet.

Kjøpet er tenkt finansiert på følgende måte:
Lan - lanefondet: 440.000 kr
Lån bank 1.760.000 kr
Sum 2.200.000 kr

Det er satt opp driftsbudsjett for drift av en 35 ft båt:

Inntekter:
Sei + div fiskearter i min 140 a 457 kg i sniu pr dagx 1 I kr
Skrei ca 30.000 kg x l3 kr på en 35 ft båt
Blåkveite 10.000 kg a kr 25.000
Sum inntekt

Utgifter:
Diesel
Forsikring
Låneutgifter
Fornying/slip
Sum utgifter

704.000 kr
390.000 kr
250.000 kr

1.344.000 kr

60.000 kr
23.000 kr

250.000 kr
100.000 kr
433.000 kr

Brutto overskudd 91 1.000 kr
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Vurdering:

Søkerne har drevet fiske i I år og ønsker å fortsette i dette yrket. Det er svært positivt. Det er
lagt godt til rette for fiske i Steigen og det er viktig at vi har fiskere som utnytter de ressursene

vi har og som bidrar til aktivitet på land.
440.000 kr er relativt stor del av lånefondet, men en vil bidra til å skape 2 arbeidsplasser og

økt aktivitet på land.
Største lånesum som er gitt tidligere er kr 300.000 i forbindelse med gårdskjøp.
Det vil være rett å gå inn i denne saken , men sette en begrensning på 400.000 kr.
Det er en forutsetning at den sjarken de eier blir solgt og tilhørende lan blir innbetalt.

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokaer ført i samsvar med det som ble bestemt i
møtet:

Liv Rigmor Eidissen (sign.) Morten Mehus (sign.)

Rett utskrift,
Leinesfiord,20.06.17

Elin B. Grytøyr
Formannskapssekretær

Utskrift: Magnussen Hamnvikvoll DA, Kalvdalen 22,8286 Nordfold
Gjermund Laxaa, her
Økonomiavd., her
Revisjonen

Vedlegg: Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak.



Steigen Kommune
Steigen formannskap
Rådhuset
8286 Leinesfiord

Magnussen Hamnvikvoll Da
Kalvdalen 22
E286 Nordfold

Klaee over vedtak sak nr 30117.

,4rsaken til klagen er at summen på vedtaket er for liten til å kjøpe seg en forsvarlig sjark for 2
oersoner som er godkjent etter de nye kravene. Etter samtaler med fonige næringssjef i 2016
hvor vi giorde rede for vår plan flh å bli fiskere, kom vi fram til at20l6 skulle bli ett test år
for å se om dette var noe for oss, og for ä skaffe oss litt erfaring. der ble også diskutert at
Steigen kommune kunne stille seg villig til et større egenkapitallån til en 35 fots båt vis dette
var noe vi ville satse på.

Vi ønsker at vedtak med saksn¡ 30/17 blir giort om til 400 000,- çller så tett opptil som mulig.

Vi stortrives som fiskere her i Steigen kommune og vi mener at vi gjør en positiv ting med å

starte som fiskere her. Vi har skapt 2 arbeidsplasser og vi bid¡a¡ til å holde liv i fiskekulturen
og næringen her i Steigen bla.
Men å kjøpe seg en 35 fot sjark som er framtidsrettet og godkjent og utrustet etter de nye
kravene har sin pris.
Etter dette teslerfarings året må vi kjøpe en drive verdig båt så vi klarer å få en bærekraftig
inntekt for 2 personer. Vi har jo en forsørgelsesplikt overfor våre bam,
Vis vi ikke klare det vill vår fiske karriere her i Steigen bli kort, og i verste fall må vi flytte på

oss med familien for å klare å fü det til.

Vi håper på et fisker vennlig og positivt svar fra dere.

Mvh

Magnussen Hamnvikvoll Da
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Sak 42117

SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM. GNR. 75 B.NR 7

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Gjermund Laxaa
t7/563

Arkiv: G/BNR 7417

Saksnr.:
36117

42117

Utvalg
Plan- og ressursutvalget i Steigen
Plan- og ressursutvalget i Steigen

Møtedato
20.06.2017
05.09.2017

Forslag til vedtak:

Plan-og ressursutvalget kan ikke se at det er framsatt nye momenter i klagen som gir grunnlag

for å endre vedtak i saken. Vedtak i sak PLA DEL36117 opprettholdes.
Jfr. Forvaltningsloven $ 33.

Saksutredning:
Steigen kommune har mottatt skriftlig klage (vedlegg 1) fra Tobias Johansen- eier av
boligtomta Gnr 74 Bnr 42- på vedtaket i sak 36117 (vedlegg 2) i Plan-og ressursutvalget.

Klagen oppffller forvaltningslovens formelle krav. Klagen legges fram for plan-og

ressursutvalget for behandling. Dersom vedtaket opprettholdes, går klagen videre til
Fylkesmannen i Nordland (klageinstans) for endelig avgjørelse.

Lovgrunnlag
Lovgrunnlag for klagebehandling er Forvaltningslovens kap. VI. Fullstendig lovtekst er å

finne på www.lovdata.no.

Bakgrunn

Saken omhandler fradeling av to parseller fra landbrukseiendommen Gnr 74 Bnr 7 på

Enge\øya. Arealene skal inngå som tilleggsareal til boligtomta Gnr 74Bnr 42. I vedtaket i
sak36ll7 ble fradelingen av parsell 1 avgrenset til ikke å omfatte dyrket mark, med

begrunnelse i at en mener det ikke foreligger særlige forhold som kan tillate omdisponering
av dyrkajorda. Eier av boligtomta påklager dette med følgende kommentarer:

1. Fradelingen vil ikke medføre driftsmessige eller miljømessige ulemper for landbruket.
Arealet som omfatter dwket mark er så lite at det ikke vil nåvirke sårdens

ressurssrunnlas. Jordet som det arealet lisser nå er tunsdrevet fra før.

Kommentar:
At det omsøkte arealet som omfatter dyrket mark er så lite at det ikke har betydningfor
gårdens langsiktige produlcsjon, betraktes ikke som et særligþrhold som gir grunnlagfor at
jordbrulrsinteressene køn vike. En oppdeling av jordstykket vil gjøre det enda mer tungdrevet.

2. Ved en eventuell overtaselse av oarsell 1 vil det bli satt krav om atarealet ikke skal

bebveses. Det skal heller ikke beplantes trærlbusker med hensvn til utsikten til
glr 74 bnr 7. Parsell 1 kan derfor enkelt tilbakeføres til landbruket. Parsellen har fra

av 74bnr 7 blitt leid ut til
brukt som plen, samt grønnsak/potetåker.
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Sak42ll7

Kommentar:
Fradelingen av parsell I som tilleggsareal til boligtomta må regnes som en omdisponering,
og sknl behandles deretter.

Konklusjon:
En kan ikke se at det er framsatt nye momenter i klagen som gir grunnlag for å endre vedtak i
saken. Vi mener det er foretatt en saklig og forsvarlig aweiing av de ulike hensyn som skal
wrderes. I denne saken foreligger det ikke særlige forhold som giør jordbruksinteressene bør
vike. Det tilrås derfor at vedtaket i sak PLA DEL 36117 opprettholdes.

Vedlegg:

1- Klage fra eier av Gnr 74bnr 42- ervewer
2- Saksutredning og vedtak sak PLA DEL36117
3- Kart
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Til Plan- og ressursutvalget i Steigen

Klage på forvaltningsvedtak vedrørende omdisponering av dyrket mark (Parsell 1) fra gnr
74hnr 7 til Gnr 74B.m 42. ArkivsaklT1563l; Saksnr: 36117.

Plan- og ressursutvalget i Steigen kommune gjorde i et møte 20.06.17 angående søknad om
deling av grunneiendom - GNR- 74 BNR.7. Og kom med et vedtak og en konklusjon
- Fradeling av parsell l, avgrenses til arealene fra eiendomsgrensen i vest, inkludert
atkomstveien til Gnr 74Bw 42, og mot dyrka mark i øst. Dette begrunnes med at mener det ikke
foreligger særlige forhold som kan tillate omdisponering av dyrkajorda.

Eier av gnr 74bnr 42 Tobias Johansen vil med dette påklage vedtaket til Plan- og
ressursutvalget.

Driftsmessige eller miljømessige ulemper for landbruket i området vil det nok ikke bli
ettersom av7417 sitt totale registrerte dyrkamarkpã20A,4 daa,utg¡ør parsell I pä0,7 daabare
0,35yo noe som er så lite at det ikke vil gi noe påvirkning på nåværende eller framtidig
produksjon. Bjorulf har siden han tok over gården 7417 økt antallet daa dyrkamark betraktelig.
Jordet i seg selv er nok så tungdrevet fra 1ør.

Angående hensyn til godkjente planer etter plan'og bygningsloven eller kulturlandskapet
vil det ved en eventuell overtagelse av parsell 1 satt krav om og tinglyst at det ikke skal
bebygges. Det skal heller ikke beplantes av støne trær/ buskvekster med hensyn til utsikt for
7417. Sä derfor kan også parsell I enkelt tilbakeføres til landbruket.

Parsell 1 har fra tidligere eiere av 7417 blilt leid ut til tidligere eiere av 74/42, og ble da brukt
som plen samt grønnsaVpotet åker. Dette er fordi parsell I ligger veldig naturlig til for 74/42 og
er rett utenfor utgangsdørenn går langs med innkjørsel og ut til hovedvei.

Jeg mener det ligger særlige forhold for omdisponering av marka og ønsker derfor å få parsell I
omdisponert fra gnr 74bm 7 til gnr 74 bnr 42,

Mottok brevet med vedtak lørdag24 Juni. Og er innafor klagefristen på 3 uker

Med vennlig hilsen
Tobias Johansen

Sinnnfirr -lc¡bi'c.s .-JOhrc^Ur¡e.ar

STEIGEN KOMNlUNEv
Løpenr.:

Servìci.
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MELDING OMVEDTAK
Plan- og ressursutvalget i Steigen

Arkivsak: 171563

SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - GNR. 75 B.NR 7

Saksbehandler: Gjermund Laxaa Arkiv: GiBNR 7417

Saksnr.: Utvalg Møtedato
36117 Plan- og ressursutvalget i Steigen 20.06.2017

Forslag til vedtak:

l. Fradeling av parsell l. avgrenses til arealene fra eiendomsgrensen i vest, inkludert
atkomstveien til Gnr74 Bnr42, og mot dyrka mark i øst. Dette begrunnes med at en
mener det ikke foreligger særlige forhold som kan tillate omdisponering av dyrkajorda.

2. Fradeling av parsell 2. er ikke i nevneverdig konflikt med jordbruksinteressene og kan
tillates som omsøkt.

Jfr. Jordlovens S$ 1,9 og12 og Plan-og bygningslovens $$ 26-l og27-4.

Vi giør oppmerksom på følgende forhold:
- Tillatelse til deling foreldes etter tre år, i henhold til jordlovens $ 12.Dette innebærer

at partene mätainitiativ til oppmåling og tinglysing av tomta/tomtene innen tre år.

- Parter og eventuelt andre med rettslig klageinteresse har anledning til å klage på
vedtaket innen tre uker. Det vises til vedlagte orientering om klageadgang.

Behandling/vedtak i Plan- og ressursutvalget i Steigen den 20.06.2017 sak 36117

Vedtak:

Enstemmig som innstillingen.

Saksutredning:
Saken gjelder: Søknad om tillatelse fradeling av tilleggsareal

Formål: Boligformål

Søker: Bjorulf Ødegård og Berit Staurbakk, Engeløyveien 177,8289 Engeløya

Eiendom: G¡tr74 Bnr 7

Tomtestørrelse: Parsell I ca0,7 daa

Parsell2 ca 0,3 daa

Erverver: Tobias Johansen, Engeløyveien 181, 8289 Engeløya- eier av gnr 105 bnr 180

Planstatus: LSBN5 6.
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Lovanvendelse: Jordlovens $$ | og12 ogPlan-og bygningsloven $$ 26-I og27-4

Eiendommen
Eiendommen gnr 74bnr 7 ligger i Sandvåg päEngeløya. Den drives i dag sammen med Gnr
82 bnr 4 på Røssøya. Totalarealet er i følge <Gardskart>> pâ 436 daa. 284 daa er registrert
som dyrka jord og beite. Eiendommen driver med sau.

Parsellene
DeomsøkteparselleneerknyttettilboligtomtagwT4bnr42.Parsell l.-ca0,7 daa-liggerrett
sør for tomta, og er registrert som fulldyrka jord. Innkjørselen til boligtomta ligger på gnr
7417 . Parsell nr 2.- ca 0,3 daa- ligger nordvest for tomta, og bestar av krattbevokst berg.

Området er i kommuneplanen definert som LSBN6_6- der spredt bolig og næringsbebyggelse
kan tillates.

Søknaden er begrunnet med at eier av boligtomta ønsker en større og bedre utformet tomt, bla
fordi han har foretatt en utbygging av bolighuset. I tillegg ønsker en å ha atkomstveien på

egen grunn.

Lovgrunnlaget
Lovgrunnlaget for behandling av saken finnes i Jordloven og Pløn-og bygningsloven

Jordloven av 1995,$ l(formål), $ 9 (omdisponering), $12 (deling)
I1.Føremål
Denne lova har tilføremãl ã leggja tilhøva slik til rette at jordviddene i londet med skog og fjell og alt som

høyrer til (areolressursone), kan verte brukt på den måten som er mest gagnleg for somfunnet og dei som har
yrket sitt i londbruket.
Areolressursane bør disponerast pâ ein måte som gir ein tenleg, variert bruksstruktur ut frå samfunnsutviklinga
i området og med hovudvekt på omsynet til busetjing, arbeid og driftsmessig gode løysingar.

Ein samfunnsgognleg bruk inneber at ein tek omsyn til at ressursdne skol disponerost ut frå framtidige
generosjonor sine behov. Forualtinga ov orealressursane skol vero miljøforsvorleg og mellom anna to omsyn til
vern om jordsmonnet som produksjonsfaktor og to vore på oreal og kulturlandskap som grunnlag for liv, helse

og trivsel for menneske, dyr og plonter

5 9.Bruk av dyrka og dyrkbar jord
Dyrko jord må ikkje brukost til føremål som ikkje tek sikte på jordbruksproduksjon. Dyrkbar jord må ikkje
disponerost slik ot ho ikkje vert eigna tiljordbruksproduksjon iframtida.
Deportementet kon i særlege høve gi dispensosjon dersom det etter ei samla vurdering ov tilhøva finn ot
jordbruksinteressene bør viko. Ved avgjerd skal det mellom onna takast omsyn til godkjende plonar etter plon-

og bygningslova, drifts- eller miljømessige ulemper for londbruket i området, kulturlondskopet og det
samfunnsgagnet ei omdisponering vil gi. Det skøl òg takost omsyn til om arealet kon førast ottende til
jordbruksproduksjon. Det kon krevjast lagt lrom olternotive lØysingar.

Sdmtykke til omdisponering kan givost på slike vilkår som er nødvendige av omsyn tildeiføremåla lovo skal

fremjo.
Dispensasjonen fell bort dersom arbeid for å nytto jorda til det aktuelle føremålet ikkje er sett igang innon tre år
etter at vedtaket er gjort.
Deportementet kan påby at ulovlege onlegg eller byggverk vert tekne

I72.Delîng
Deling av eigedom som er nytto eller kan nyttost til jordbruk eller skogbruk må godkjennast av deportementet.
Det same gjeld forpokting, tomtefeste og liknonde leige eller bruksrett til del ov eigedom når retten er stifta for
lengre tid enn 70 år eller ikkje kon seiast opp ov eigaren (utleigaren). Med eigedom meiner ein òg rettor som

Iigg til eigedomen og partar i someige.
Skal dyrka jord tokost i bruk til andre formål enn jordbruksproduksjon, eller skal dyrkbar jord takast i bruk slik at
ho ikkje vert eigna tiljordbruksproduksjon iframtido, kon samtykke til deling ikkje givost utdn ot det er gitt
somtykke til omdisponering etter þ 9.
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Ved ovgjerd av om somtykke til deling skal givast, skal det leggjost vekt på om delinga legg til rette for ein

tenleg og voriert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngör mellom onno omsynet til vern av
oreolressursane, om delinga fører til ei driftsmessig god løysing, og om delinga kan føre til drifts- eller
miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan leggjast vekt pâ andre omsyn dersom dei fell inn under

formölet ijordlovo.
SjØlv om det etter tredje ledd ikkje ligg t¡l rette for ö gi somtykke til deling, kon samtykke givast dersom deling
vil vareta omsynet til busetjingo i områdeL
Samtykke til deling kon givast på slike vilkör som er nødvendige av omsyn til deiføremålo som lovo skalfremjo.
Fgresegnene gjeld uton omsyn til om ein eigedom hor fleire registernemningar når eigedomen eller ideell del ov
han er på some eigarhand og etter deportementet sitt skjønn må reknast som ei driftseining.
Somtykke til deling er ikkje nødvendig når særskild registrert del av eigedom vert seld på tvongssol. Det some
gjeld dersom det i sambond med offentleg jordskifte er nødvendig å delo eigedom.
Dersom deling ikkje er rekvirert innan tre år etter ot somtykke til deling er gitt, fell samtykket bort.
Deportementet kon gi forskrift om høve tilfrådeling av mindre oreol utan godkjenning i samband med
g re n sej u ste ri ng ette r matri kke I Iova.

^Endra 
med lov 74 juni 2073 nr. 46 (ikr. 7 juli 2073, etter res. 14 juni 2073 nr. 642). Vert endro med lov 27 juni

u 
2O7g nr. 700 (ikr. 1 jan 2076, etter res. 21 juni 2073 nr. 736).

Plan og bygningsloven av 2008

S 26-1. Opprettelse og endring av eiendom

Opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse av ny

festegrunn for bortÍeste som kan gjelde i mer enn 70 år, jf. lov om eigedomsregistrering, eller endring av
eksisterende eiendomsgrenser, mô ikke gjøres på en slik måte at det oppstår forhold som strider mot denne lov,

forskrift eller plan. Opprettelse eller endring som nevnt ifØrste punktum, må heller ikke gjøres slik at det donnes

tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller plassering etter reglene i denne lov.

Tilføyd ved lov 8 mai2009 nr. 27.

S 27-4. Atkomst

Før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse eller oppfgring av bygning blir godkjent, skal
byggetomto enten være sikret lovlig otkomst til veg som er åpen for alminnelig ferdsel eller ved tinglyst
dokument eller pã annen mãte være sikret vegforbindelse som kommunen godtar som tilfredsstillende.
Avkjørselfra offentlig veg må være godkjent av vedkommende vegmyndighet, jf. veglova 69 40 t¡l 43.

Dersom vegforbindelse etter kommunens skjønn ikke kon skaffes uten uforholdsmessig vanske eller utgift,
kon kommunen godto en annen ordning.

Tilføyd ved lov 8 mai 2009 nr. 27,

Vurderinger
Etter at jordlovens $12 ble endret, fikk kommunene større handlingsrom ved at det er blitt
enklere å fradele dersom søknaden gjelder tilleggsjord eller bosetting. Dette skal vurderes
opp mot hensynet til jordvernet. Jordlovens $ 9 slår fast at dyrka jord ikke skal brukes til
formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon. Det kan i særlige tilfeller gis dispensasjon
fra dette, dersom landbruksmyndighetene etter ei samla vurdering finner at
jordbruksinteressene bør vike. Samfunnsgagnet ved omdisponering er ett av flere kriterier som

skal legges vekt på. Det samfunnsgagnlige formålet ved den omsøkte fradelingen er å bedre

forholdene for ei eksisterende boligtomt.

Det er ikke noe absolutt forbud mot omdisponering. Hvis særlige forhold foreligger kan en

etter en samlet vurdering komme til at jordbruksinteressene kan vike. Ved avgjørelsen skal
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en ha vurdert om det skal tas hensyn til eodkiente planer etter plan-og bygningsloven,
kulturlandskapet, om delingen medfører driftsmessige- eller miljømessige ulemper for
landbruket i området, samfunnsinteresser som for eksempel bosetting, og om arealet kan
tilbakeføres til landbruket.
I denne saken er det mest relevant å vurdere jordvernet opp mot bosettingshensynet. Dyrka
jord skal ha et sterkt vern. Spørsmålet blir om behovet for å utvide boligtomta for å få bedre
plass på bekostning av dyrka mark, kan vurderes som et <særleg høve>.

Engeløyaer et kjerneområde for landbruket i Steigen der jordvernet skal stå sterkt. I denne

saken har en mulighet til å utvide tomta noe, uten å komme i nevneverdig konflikt med
jordverninteressene. Ved å tillate fradeling av parsell 1. som omsøkt, vil resten av jordet bli
tungdrevet. I denne saken mener en at jordbruksinteressene bør stå sterkt, og at en ikke har
særlige forhold som tilsier at deling/omdisponering av parsell 1. kan tillates. En foreslår at
denne begrenses til å omfatte arealet vest for atkomstveien, atkomstveien og en avgrensing i
øst mot dyrkamarka- ca0,2 daa.

Fradelingen av parsell 2.- kommer ikke i konflikt med jordlovens bestemmelser, og kan
tillates som omsøkt.

Konklusjon
Fradeling av parsell 1 avgrenses til arealene fra eiendomsgrensen i vest, inkludert
atkomstveientilT4l42,og mot dyrka mark i øst. En mener det ikke foreligger særlige forhold i
denne saken som kan tillate omdisponering av dyrkajorda.
Fradeling av parsell 2 som omsøkt er ikke i nevneverdig konflikt med jordbruksinteressene,

og kan tillates.

Vedlegg:
- kart

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokaer ført i samsvar med det som ble bestemt i
møtet:

Liv Rigmor Eidissen (sign.) Morten Mehus (sign.)

Rett utskrift,
Leinesfiord,22.06.17

Elin B. gry1tØyr

Formannskapssekretær
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Utskrift: Bjorulf Ødegård og Berit Staurbakk, Engeløyveienl77,8289 Engeløya
Tobias Johansen, Engeløyveien I 81, 8289 Engeløya
Gjermund Laxaa, her

Vedlegg: Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak.
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SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM. G.NR 7 B.NR I

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Gjermund Laxaa
17l7t2

Arkiv: G/BNR 7/1

Saksnr.:
43117

Utvalg
Plan- og ressursutvalget i Steigen

Møtedato
05.09.2017

Forslag til vedtak:

Det gis tillatelse til fradeling av ca 400 m2 fra Gnr 7 bnr 1 slik at garasjen som ligger nærmest
Gnr 7 bnr 35 knyttes til denne tomta. Det omsøkte arealet er redusert fordi en ikke ønsker å
etablere store fritidstomter i områder som også kan være aktuelle for boligbygging.

Hensiktsmessig arrondering av grensene gjøres under oppmålingen.

Jfr. Jordlovens $S I og 12 ogPlan-og bygningslovens $$ 26-1

Saksutredning:

Saken gjelder: Søknad om tillatelse til fradeling av to tomteparseller

Formål: Fritidsformål

Søker: Edel Bredal Nikolaisen, Leinesveien 84 , 8285 Leines

Eiendom: gnr 7 bnr I

Tomtestørrelse: Parsell nr 1 - ca 2800 m2 - sør for gnr 7 bnr 35

Parsell nr 2 - ca 600 m2 - nord for gnr 7 bnr 35

Erverver: Sten Rune Nikolaisen, General Fleichers gt 18, 8003 Bodø - eier av 7135

Planstatus: LSBNFI_4

Lovanvendelse: Jordlovens $$ I og 12 ogPlan-og bygningsloven $$ 26-1

Gebyrregulativ for Steigen kommune

Eiendommen
Eiendommen gnr 7 bnr I ligger på Grubstad. Totalarealet er i følge gårdskart 693 daa. Ca 14

da¿ er produktiv skogsmark og ca 28 daa er registrert som innmarksbeite og dyrkajord. Det er
ikke landbruksdrift på eiendommen i dag.

Tomtene
De omsøkte parsellene grenser opp mot fritidseiendommen i nord og sør, og er til sammen ca

3400 m2. Parsell 2 består for det meste av skogsgrunn, mens parsell I består for det meste av
gammelt beite/ dyrkajord. Det er etablert atkomstvei til7l35 gjennom parsell 1. I tillegg er
det er bygd to garasjer som disponeres i fellesskap av 7ll og7l35.Det omsøkte arealet er i
kommuneplanen definert som LSBNFI_4., hvor spredt bolig, fritids-og næringsbebyggelse
kan tillates. EiendommenTl3Í er registrert med et arcalpä ca 1600 m2. Hyltable satt opp i
20t4.
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Lovgrunnlaget
Lovgrunnlaget for behandling av saken finnes i Jordloven og Plan-og bygningsloven

Jordloven av 1995,$ 1(formål) $12 (deling)
I7.Føremål
Denne lova har til fgremål å leggja tilhøva sl¡k til rette ot jordviddene i landet med skog og fjeil og alt som
hqyrer til (arealressursone), kon verte brukt pö den måten som er mest gognleg for somfunnet og dei som hor
yrket sitt i landbruket.
Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, variert bruksstruktur ut frå samfunnsutviklinga
i området og med hovudvekt på omsynet til busetjing, orbeid og driftsmessiq qode løysingor.
Ein samfunnsgagnleg bruk inneber ot ein tek omsyn t¡l at ressursone skol disponerast ut frå fromtidige
generasjonor sine behov. Forvaltingo av arealressursone skal vero miljøforsvarleg og mellom anna to omsyn til
vern om jordsmonnet som produksjonsfoktor og to vore på oreal og kulturlondskop som grunnlog for liv, helse
og trivsel for menneske, dyr og planter
5 72.Deling
Deling ov eigedom som er nytta eller kan nyttost til jordbruk eller skogbruk mã godkjennast av departementet.
Det some gjeld forpokting, tomtefeste og liknande leige eller bruksrett til del ov eigedom nör retten er stifto for
lengre tid enn 70 år eller ikkje kon seiost opp av eigaren (utleigoren). Med eigedom meiner ein òg rettor som
ligg til eigedomen og portor i someige.
Skol dyrka jord takast i bruk til andre formål enn jordbruksproduksjon, eller skal dyrkbor jord takast i bruk slik ot
ho ikkje vert eigna tiljordbruksproduksjon iframtido, kon samtykke til deling ikkje givost utan at det er gitt
samtykke til omdisponering etter I9.
Ved ovgjerd ov om samtykke til deling skal givast, skol det leggjost vekt pö om delinga legg til rette for ein
tenleg og voriert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår mellom onno omsynet til vern av
areolressursane, om delingo fører til ei driftsmessig god løysing, og om delingo kan føre til drifts- eller
miljømessige ulemper for landbruket i omrödeL Det kan leggjost vekt på andre omsyn dersom dei fell inn under

formålet ijordlova.
Sjølv om det etter tredje ledd ikkje ligg til rette for å gi somtykke til deling, kan samtykke givost dersom deling
vil vareto omsynet til busetjinga i området.
Samtykke til deling kon givost på slike vilkår som er nødvendige ov omsyn til deiføremåla som lovo skolfremja.
Føresegnene gjeld uton omsyn til om ein eigedom har fleire registernemningar når eigedomen eller ideell del ov
han er på same eigarhand og etter departementet sitt skjønn må reknast som ei driftseining.
Samtykke til deling er ikkje nødvendig når særskild registrert del av eigedom vert seld på tvangssol. Det some
gjeld dersom det i sambond med offentleg jordskifte er nødvendig å dela eigedom.
Dersom deling ikkje er rekvirert innon tre år etter dt samtykke til deling er gitt, fell samtykket bort.
Deportementet kan giforskrift om høve tilfrådeling ov mindre areal uton godkjenning i samband med
g re nsej u ste ri ng ette r matri kke I lova.

nEndra med lov 14 iuni 2073 nr. 46 (ikr. 7 juli 2073, etter res. 14 juni 2013 nr. 642). Vert endro med lov 27 juni
" 2013 nr. 700 (ikr. 1 jan 2076, etter res. 27 juni 2073 nr. 736).

Plan og bygningsloven av 2008

S 26-1. Opprettelse og endring av e¡endom

Opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsomeie, eller opprettelse av ny

festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 70 år, jf. lov om eigedomsregistrering, eller endring av
eksisterende eiendomsgrenser, må ikke gjøres på en slik måte at det oppstår Íorhold som strider mot denne lov,

forskrift eller plan. Opprettelse eller endring som nevnt iførste punktum, må heller ikke gjøres slik ot det donnes
tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn ov sin størrelse, form eller plassering etter reglene i denne lov.

Tilføyd ved lov 8 moi 2009 nr. 27,
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Vurderinger
Eier av 7/35 begrunner søknaden med et ønske om å holde omsøkte arealer og atkomstveien i
hevd. Han ønsker også en mer hensiktsmessig arrondering av tomta med å overføre parsell 2
til fritidseiendommen. På sikt har erverver planer om å flytte til Steigen på permanent basis.

Den omsøkte fradelingen vil ikke medføre noen større ulemper for fremtidig utnyttelse av
skogressursene på eiendommen. Det finnes altemativ atkomst til disse. Det er etablert
atkomstvei og to garasjer på parsell I, og arealet er lite egnet som beite.

I kommuneplanens bestemmelser er det satt en maks størrelse for ubebygde hyttetomter på
1,5 daa. Dette tilfellet gjelder fradeling av tilleggsareal på til sammen 3400 m2 til en bebygd
tomt på 1600 m2. Dette vil gi et totalareal på ca 5 daa. Dette er ikke i samsvar med vanlig
praksis. Det vil være uheldig å etablere så store fütidstomter i områder som er attraktive og
godt egnet til boligbygging.

EiendommenTl35 ble etablert i2004. Under behandling av delingssøknaden ( PLA DEL
0022104), ble det omsøkte arealet redusert fra2 daa til 1 daa. Begrunnelsen var da at: <<det er
uheldig med tomter på 2 daa til fritidsformål inne i eller i tilgrensning til boligområder>>.
Dette samsvarer med de vurderingene som er gjort i denne saken.

Det er bygd to garasjer på parsell I som disponeres i felleskap av 7ll og7l35. Det kan være
en fornuftig løsning å fradele et areal som gjør at garasjen som ligger nærmest 7/35, knyttes til
denne eiendommen.

Erverver har begrunnet søknaden med et ønske om å holde arealene og atkomstveien i hevd (
vedlegg). Å holde atkomstveien i hevd må være i erverver interesse uavhengig av
tomtestørrelsen. At omgivelsene for øvrig i området holdes i hevd, bør være en felles interesse
for begge partene.

Konklusjon:
Det gis tillatelse til fradeling av ca 400 m2 fra Gnr 7 bnr 1 slik at garasjen som ligger nærmest
Gnr 7 bnr 35 knyttes til denne tomta. Hensiktsmessig arrondering av grensene gjøres under
oppmålingen.

Vedlegg: Brev fra erverver-Sten Rune Nikolaisen
Kart
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Sten-Rune Nikolaisen
General Fleischers gate 18

8003 Bodø

Steigen kommune
PUD

03.07 .2017

Søknad om overtagelse av grunn (parsell 1, og2 i gnr./bnr.7/l),

IJndertegnede har fritidsbolig på eiendomT l35 som i sin tid ble skilt ut fra7 ll
Jeg har i dag etablert vei til fritidsboligen over parsell 1, og har i samråd med
eierne av 7ll fätt satt opp 2 redskapshus på parsell l.
Denne parsellen ønsker jeg å holde i hevd slik at den ikke gror igfen, og jeg
ønsker også å vedlikeholde veien

Jeg ønsker også ä fä overført parsell 2 fraT lI tll7135 for å få rette linjer i
mellom grensepunktene. Jeg ønsker også å holde denne parsellen i hevd, blant
annet ved å stelle og beplante skråningen.

Over tid har jeg har investert en god del i dette prosjektet. Det som nå er en
fritidsbolig, skal være et fint sted å trekke seg tilbake på. Jeg ser også for meg å

kunne flyte til Steigen og bo her permanent når den tid kommer.

Med denne bakgrunn søker jeg om å fa parsell I og2 overført og tinglyst i mitt
navn slik at de hører sammen med I 135.

Med hilsen,

gá^rã*.4&,L-
Sten-Rune Nikolaisen
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SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM. GNR.30 B.NR 1 . MÅLØY

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Gjermund Laxaa
171772

Arkiv: G/BNR 30/1

Saksnr.:
44117

Utvalg
Plan- og ressursutvalget i Steigen

Møtedato
05.09.2017

Forslag til vedtak:

Det gis tillatelse til fradeling av bebygd tom på ca2 daa som omsøkt fra Gnr 30
1 i Steigen kommune.

Bnr

Jfr. Jordlovens $$ I og 12 ogPlan-og bygningslovens $$ 26-l,o927-4.

Saksutredning:
Saken gjelder: Søknad om tillatelse fradeling av bebygd tomt

Formål: Fritidsformål

Søkere: Vidar Heldal, Fru Ingers vei216,7l30 Brekstad

Mimmi O Lund, Leinesfiordveien 54,8283 Leinefiord

Steinar Johan Heldahl, Osphaugveien 15, 8026 Bodø

Ruth Berit Heldahl, Gjerdhågen 8, 8283 Leinefiord

Eiendom: gnr 30 Bnr I

Tomtestørrelse ca2 daa

Erverver: Vidar Heldal, Fru Ingers vei2l6,7l30 Brekstad

Planstatus: LSF2_1. Spredtfritidsbebyggelsetillatt.

Lovanvendelse: Jordlovens $$ I og12 og Plan-og bygningsloven $$ 26-I,og27-4

Eiendommen
Eiendommen gnr 30 bnr 1 ligger päillIäløy . Øyaer frafl¡tet, og en har ingen gode

ressursregistreringer/arealtall for området. Eiendommen har brukt til fritidsbruk i årevis.

Tomta
Den omsøkte fradelingen har utgangpunkt i et ønske om at en part i sameiet overtar ansvar for
vedlikehold/oppfølging av huset og uthus. Den omsøkte tomta omfatter våningshuset og et
uthus, og er på ca2 daa. Arealet består for det meste av tunet rundt huset. Området er i
kommuneplanen definert som LNFR-areal ( LSF2_1),der spredt fritidsbebyggelse er tillatt.

Lovgrunnlaget
Lovgrunnlaget for behandling av saken finnes i Jordloven ogPløn-og bygningsloven
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Jordloven av 1995,$ 1(formål) $12 (deling)
Il.Føremål
Denne lova hor til føremöl ö leggja tilhgva slik til rette ot jordviddene i landet med skog og fjeil og alt som
høyrer til (arealressursane), kan verte brukt på den mäten som er mest gagnleg for samfunnet og dei som har
yrket sitt i Iandbruket.
Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, voriert bruksstruktur ut frå samfunnsutviklinga
i omrâdet og med hovudvekt pã omsynet til busetjing, orbeid og driftsmessig gode løysingar.
Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek omsyn til ot ressursone skal disponerost ut frö framtidige
generasjonor sine behov. Forvaltingo av areolressursane skal vero miljøforsvarleg og mellom onno to omsyn til
vern om jordsmonnet som produksjonsfoktor og to vore på areal og kulturlondskap som grunnlag for liv, helse
og trivsel for menneske, dyr og plonter
I72.Deling
Deling av eigedom som er nytta eller kon nyttost til jordbruk eller skogbruk må godkjennast ov departementet.
Det same gjeld forpokting, tomtefeste og liknonde leige eller bruksrett til del av eigedom når retten er st¡fta Íor
lengre tid enn 70 år eller ikkje kan seiast opp av eigaren (utleigaren). Med eigedom meiner ein òg rettar som
Iigg til eigedomen og partor i someige.
Skal dyrko jord takast i bruk til ondre formål enn jordbruksproduksjon, eller skal dyrkbor jord takast i bruk slik ot
ho ikkje vert eigna tiljordbruksproduksjon iframtida, kan samtykke til deling ikkje givost uton ot det er gitt
samtykke til omdisponering etter Ç 9.

Ved ovgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal det leggjost vekt på om delinga legg til rette for ein
tenleg og voriert bruksstruktur i londbruket. I vurderinga inngår mellom onna omsynet til vern av
arealressursane, om delinga fører til ei driftsmessig god løysing, og om delinga kan føre til drifts- eller
miljømessige ulemper for landbruket i omrâdet. Det kon leggjast vekt på andre omsyn dersom deifell inn under
formâlet i jordlova.

SjØlv om det etter tredje ledd ikkje l¡gg til rette Íor å gi samtykke til deling, kon samtykke givost dersom deling
vil vareto omsynet til busetjingo i omrödet.
Samtykke til deling kan givost på slike vilkör som er nødvendige ov omsyn til deiføremâla som lova skalfremjo.
Føresegnene gjeld utan omsyn til om ein eigedom hor fleire registernemningar nâr eigedomen eller ideell del av
han er på same eigorhond og etter deportementet sitt skjønn må reknast som ei driftseining.
Somtykke til deling er ikkje nødvendig nör særskild reg¡strert del av eigedom vert seld pâ tvangssal. Det some
gjeld dersom det i samband med offentleg jordskifte er nødvendig ã dela eigedom.
Dersom deling ikkje er rekvirert innqn tre år etter ot somtykke til deling er gitt, fell samtykket bort.
Departementet kon giforskrift om høve tilfrådeling av mindre areal utan godkjenning i sambond med
g re nsej u ste ri ng ette r motri kke I lova.

nEndro med lov 14 juni 2013 nr. 46 (ikr. l juli 2073, etter res. 14 juni 2013 nr. 642). Vert endra med lov 27 juni
- 2013 nr. 100 (ikr. 1 jon 2076, etter res. 27 juni 2073 nr. 736).

Plan og bygningsloven av 2008

S 26-f . Opprettelse og endring av eiendom

Opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse av ny
festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 àr, jf. lov om e¡gedomsregistrering, eller endring
av eksisterende eiendomsgrense,: mâ ikke gjøres pâ en slik màte at det oppstàr forhold som str¡der
mot denne lov, forskrift eller plan. Opprettelse eller endring som nevnt iførste punktum, mà heller ikke
gjøres slik at det dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller
plassering etter reglene i denne lov.

Trlføyd ved lov I mai2009 nr. 27.

5 27-4. Atkomst

Før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse eller oppføring av bygning blir godkjent,
skal byggetomta enten være sikret lovlig atkomst til veg som er àpen for alminnelig ferdsel eller ved
tinglyst dokument eller på annen màte være sikret vegforbindelse som kommunen godtar som
tilfredsstillende. Avkjørselfra offentlig veg mà være godkjent av vedkommende vegmyndighet, jf.
veglova SS 40 t¡l 43.
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Dersom vegforbindelse efter kommunens skjønn ikke kan skaffes uten uforholdsmessþ vanske
eller utgift, kan kommunen godta en annen ordning.

Tilføyd ved lov I mai2009 nr. 27.

Vurderinger
Det omsøkte arealet omfatter bolighus og uthus, og er på da2 daa. Området har planstatus
LSF2_1, og spredt fritidsbebyggelse er tillatt. I kommuneplanens bestemmelser er det satt en
maks størrelse på ubebygde hyttetomter pä 1,5 daa. Den omsøkte tomta har en naturlig
avgrensing i forhold til bygningsmassen. Området er fraflyttet, og eiendommen har vært brukt
som fritidseiendom i årevis. Det omsøkte arealet päca2 daa kan derfor godkjennes.

Atkomst til tomta må avtales og tinglyses.

Konklusjon:
Den omsøkte fradelingen kan tillates.

Vedlegg:
- Søknad - brev fra Vidar Heldahl
- Kart
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Vidar Heldahl
Fru Ingers Yei2I6
7130 Brekstad

Steigen Kommune
Rådhuset
8283 Leinesfiord 28.01.20t7

Søknad om deling av eiendom Måløy

Søker herved om fradeling av eiendom på gårdsnummer 30 Bruksnurnmer 1 beliggende på
}|4ätøy.
Fradeling gjelder kun bolig med uthus.
Fradeling er Ønsket for å få ordnede forhold i henhold til vedlikehold samt andre utgifter.
Dette er noe som er Ønsket av alle nåværende eiere.

Adkomst til tomt via felles kai og felles vei over øya.

Bolig vil bli brukt som feriebolig.

Hvis jeg ikke er til stede ved eventuell oppmåling vil Steinar Heldahl representere meg.

Mvh

Vidar Heldahl

'J\Å.- u(,0.J.^q



Søknad om fradeling av nausttomt

Gnr. 105 bnr.2
23.08.2017
Målestokk 1:5000

N
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Steigen kommune
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FOSSER OG VASSDRAG. PRIORITERING

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Gunnar Svalbjørg
17l76t

Arkiv: K54

Saksnr.:
45117

Utvalg
Plan- og ressursutvalget i Steigen

Møtedato
05.09.2017

Forslag til vedtak:

1. Steigen kommune prioriterer følgende fosser som særlige verdifulle i forhold til
landskap og naturopplevelser:

o Brennvika - fossene i Synstelva og Heimstelva
o Malågfossen fra Malågvatnet
o Balkjosen - fossen i Sløelva ned til Saga
o Holmåkfjorden/llyvold - fossene fra Breidalsvatnan og Hattvatnet(Modalselva)

2. Denne prioriteringen gielder inntil videre, men kommunens syn kan endres i en
eventuell konsesj onsbehandling.

3. Kommunen vil ta stilling til eventuell utbygging av fosser og vassdrag som ikke er
prioritert ved en eventuell konsesjonsbehandling

Saksutredning:
Nordland Fylkeskommune skal revidere Regional plan for vannkraftverk (tidligere plan for
små vannkraftverþ. Vannkraftplanen skal legges til grunn for fylkeskommunens
høringsuttalelser til vannkraftverk og konsesjonsbehandling av minikraftverk. Det er NVE
som behandler søknader om vannkraftutbygging

I brev av 2. juli spør Fylkeskommunen om innspill på prioriterte fosser og vassdrag i
kommunen. Brevet ligger vedlagt.

Det vises også til planprogrammet for den regionale planen:
https://www.nfk.no/ flp34li872b4e76-a84a-4d28-bl7d-l2ae88cd6236lplanprosram -

revisj on:_re gionalJlan_om_vannkraft .pdf

Bakgrunn:
Slik vi forstår det gir ikke denne planen en endelig prioritering på hvilke fosser og vassdrag
som eventuelt skal bygges ut i framtiden. Planen legges til grunn for Nordland
Fylkeskommunes høringsuttalelser til vannkraftutbygging. Det er konsesjonsbehandling i
NVE som eventuelt gir tillatelse til vannkraftutbygging etetr en omfattende og bred
høringsprosess for den enkelte søknad.
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Steigen
Steigen kommune har mange små vassdrag som har potensiale for vannkraftutbygging. En
oversikt over disse finnes bl.a. her: https://goo.gl/9hk7Vo Eller her:

http://atlas.nve.nolhtml5Viewer/?viewer:nveatlas&layerTheme:null&scale:320000&la]'ers:
3Atb6o&center4927 17 .8036999 407 3%2C7522072.01524003

I Steigen er et vassdrag utbygd for kraftproduksjon (Forsan), mens flere vassdrag er benyttet
til smolt/stamfiskproduksjon; Dypingsvatnan (også et minikraftverþ, Holmåkvatnan,
Vanderelwatnet og Forsan). I tillegg kommer vannforsyning til befolkning/næringsliv fra
ulike vassdrag i kommunen. Det er også gitt konsesjon for 2 små vannkraft (Trollvatnet og
Salhuselva), mens en søknad er avslått av NVE (Storelva i Hopvatnet)

Det er 3 vassdrag som er vernet mot vannkraftutbygging i Steigen;
Storvatnet/Lommervassdraget, Lappvassdraget og Markvatnet. Disse skal ikke prioriteres. Det
vurderes også som lite trolig at vassdrag med anadrom laksefisk vil bli vurdert som aktuelle
for vannkraftutbygging gjennom denne planen. Vassdrag som for eksempel Å,sjordvassdraget,
Laksåvassdraget, Nonsvatnet/Rundvatnet har liten fallhøyde (lite kraftpotensiale) og store
verneverdier.

Det tas derfor utgangspunkt i de vassdragene som omfattes av registreringen små vassdrag
med kraftpotensiale ved vurderingen av prioriterte fosser.

Tidligere prioriterte fosser/vassdrag i Steigen
Ved første utgave av Regional plan for små vannkraftverk fra 2012ble kommunene bedt om å
komme med en administrativ prioritering av 3 fosser ut fra verdien for landskapsopplevelsen.
I brev sendt i 2010 ble disse valgt ut:

o Brennvika - fossene i Synstelva og Heimstelva
o Holmåkfiorden/Nyvold - fossene fra Breidalsvatnan og Hattvatnet(Modalselva)
. Balkjosen - fossen i Sløelva ned til Saga

Vurdering
Det kan stilles spørsmål ved om det er riktig å prioritere fosser som mere verdifulle enn andre,
uten en mere helhetlig vurdering av alle vassdrag i kommunen og da ut fra fastsatte kriterier.
En eventuell seinere enkeltsaksbehandling kan tenkes å bringe inn nye opplysninger, for
eksempel om verneverdier, friluftsliv eller verdiskaping, som gSør at en kan endre syn på en
slik prioritering.
Det kan også tenkes at fosser som ikke prioriteres behandles og oppfattes som mindre
verdifulle for landskap og naturmangfold, og at mere grundige konsekvensutredninger seinere
viser at dette ikke stemmer. En prioriteringsliste må derfor ikke oppfattes som en endelig
<vemeplan> for noen fosser i Steigen. Det må heller ikke være slik at fossene/vassdragene
som ikke prioriteres oppfattes som <klare for utbygging>.

Det foreslås alikevel å prioritere noen vassdrag slik Fylkeskommunen spør om og slik en
gjorde i 2010. Dette for å markere at disse fossene er viktige landskapselementer som har stor
betydning for lokalbefolkning, tilreisende og reiselivsbedrifter og at det skal gode argumenter
til før detbør fremmes søknad om å bygge ut disse.
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Kriterier - ny prioritering
Det er klare grenser for hvor omfattende en kommunal utredning som grunnlag for en
prioritering av fosser og vassdrag kan bli, og det foreslås at en slik prioritering settes opp etter
godt skjønn, men der kartlegging og verdisetting av friluftsområder er en del av grunnlaget.
Utover det har en ikke kapasitet til å utrede spørsmålet nærlnere.

Forslag til prioriterte fosser:

Brennvika -fossene í Synstelva og Heimstelvø
Fossene er markerte landskapstrekk og er synlige fra Brennviksanden og langs hele sørsiden
av Leineshalvøya. Brennviksanden er en to km lang sandstrand som er godt besøkt i
sommerhalvåret, men området er også et viktig turområde gjennom hele aret. Fossene er svært
viktige landskapselementer i den helheten som Brennviksanden, brennvikfiella og Brennvika
utg¡ør, der en liten fiord omkranses av en kneisende fiellrekke med grønne lier og en vakker
sandstrand innerst. Det er en populær gapahuk ved Synstelva.

:-¡
Heimstelva (til venstre) og Synstelva sett fra Brennviksanden. (lav vannføring)
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Malågfossen fra Malågvatnet
Et markert og flott fossefall som ligger i et uberørt landskap registrert som et svært verdifullt
natur og friluftsområde.

Malàgþssøt Foto: BN J. Ofsqt

Malågfos sen (faks imi le fra ÍÌiluftskart for
Slreum-

loñen

Balkjosen - fossen i Sløelva ned til Saga
Fossen her er et viktig landskapselement sett fra området BalkjoserVStorvatnet og er et godt
synlig landemerke særlig for de mange som farter med båt i fiorden. Området
Balkjosen/Storvatnet er et av kommunens viktigste natur- og friluftsområder.
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Foss i Sløelva ved
\,\ll./-/-Ji/ /\¡u"rw/
\\k7. fú/

Holmåkfjorden/llyvold - fossene fra Breidalsvatnan og Hattvatnet(Modalselva)
Fossene synes svært godt fra Bogen og sørsiden av Engeløya, og for reisende på RV 814 og
FV 81. Fossene er verdifulle landskapselementer i området, der den karakteristiske fielltoppen
Hatten og de andre toppene i nærheten er andre viktige landskapselementer.
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Området Moelva (til venstre) og elva fra Breidalsvatnet tatt på langt hold med svært lite vann

Andre aktuelle fosser
Det hnnes også mange andre verdifulle og vakre fosser i Steigen som for eksempel:
Flekkoselva
Vinkfiordelva
Foss fra Helldalisen ned i Helldalen/Iselva

Ut fra hva som tidligere er skrevet om utredningskapasitet beskrives ikke andre

vassdrag/fosser nænnere. Det vil i møtet bli vist kart og en kan gå nærmere inn på dette om
ønskelig. Hvis medlemernr i plan- og ressursutvalget ber om vurderinger av spesielle fosser

så ta gjerne kontakt før møtet slik at det kan forberedes.

Vedlegg:
Brev fra Nordland frlkeskommune
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Steigen kommune
Leinesford

2 0 JUL 2û17

8283 LEINESFJORD

Fosser og vassdrag - Forespørsel om politisk prioritering i kommunen

Nordlandfylkeskommune ber om innspill på priorìterte þsser og vassdrag i kommunen i
þrbindelse med Revisjon- Regional plan omvannlcraft. Fristfor innspill er 6. ofttober 2017.

Bakgrunn for forespørselen
Regional plan om vannlvaft er under revisjon. Planen vil bli et styringsdokument som beskriver
prioriteringer og veivalg for regionens ønskede utvikling innen vannkraft i et langsiktig perspektiv
Et planforslag vil sendes på høring og offentlig ettersyn høsten 2017 ogdet tas sikte på at planen
vedtas i fylkestinget i løpet av 2018.

Den regionale vannkraftplanen vil bli et verktøy for vurdering av alle søknader om konsesjon for
produksjon av vannkraft i Nordland. En viktig del av revisjonen er å avklare hvilke interesser og
verdier som skal legges til grunn for disse vurderingene. I denne sammenheng ønsker vi nå innspill
fra kommunen på lokalt viktige fosser og vassdrag.

I dagens Regional plan om små vannkrafner,Ë (planen som revideres) er det en retningslinje som
sier at det ikke skal tillates utbygging i prioriterte fosser. Vedlegg I gir en oversikt over disse
fossene i dagens plan. Det er aktuelt å videreføre retningslinjen i den nye planen, som vil omfatte
alle vannkraftverk.

Hva ber vi om?
Nordland fylkeskommune ber om innspill på lokale ønsker om prioriterte fosser og vassdrag i
kommunen. Dette kan være fosser, eller vassdrag, av betydning for landskapsopplevelse, friluftsliv,
reiseliv, fiske, kulturmiljø, natur ogmiljø, fosser med betydning for kommunens historie eller
identitet, eller med betydning lokalt. Det bes om innspill på fosser/vassdrag utover nasjonale
laksevassdrag, vernede vassdrag og andre vemeområder.

Ettersom prioriteringene vil legges til grunn for politiske høringsuttalelser, er det viktig at
forespørselen behandles politisk i kommunen. Vedtak i kommunen vil bidra til en tydelig og lokalt
forankret politikk som viser hvilke verdier man ønsker ätavare på i kommunen. Fylkeskommunen
ber derfor om at saken tas opp til politisk behandling i kommunen.

Det understrekes at det er frivillþ å prioritere fosser og vassdrag i kommunen. Fossene i vedlegg I
vil ikke videreføres automatisk til den nye planen, men er eksempler på fosser som kan prioriteres

Adresse:

0'1.0't.20t'l
17/52244

Postmottak
Fylkeshuset

8048 Bodø

T1f.: 75 65 00 00
E-post: post@nfk,no

Kultur, miljø og folkehelse

Plan og miljø
Hâkon Roald
Tlf:'Ì5 65 05 42

iki.n¡-

Besøksadresse: Moloveien ló



av kommunen. Det er bare fosser og vassdrag foreslått etter politisk behandling i kommunene i
denne runden som vil tas med i den regionale planen.

Hva blir konsekvensene av kommunens prioritering?
Konsekvensen av å prioritere en foss eller et vassdrag, blir at fossen/vassdraget knyttes mot en

retningslinje iden regionale planen. Ettersom den regionale planen vil gielde alle vannkraftverk i

frlket, vil prioriteringen også gjelde for saksbehandling når konsesjonsmyndigheten for
minivannkraftverk (de inntil I MW) overføres til kommunene l. januar 2018. Ved revisjon av
Regtonal planþr vannregion Nordland og Jan Mryen vil det også bli sett til de prioriterte
fossene/vassdragene ved utarbeiding av nye miljømå1.

Frist for innspill er 6. oktober 2017.

Med vennlig hilsen

Ingelin Noresjø
fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse

Dette dokumentet er elektronisk godkjenr og har derþr ikke undersfuift.
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Vedlegg l -- Prioriterte fosser

Fossene på listen er eksempler på fosser som kommunen kan velge å prioritere. Ved

utarbeiding av Regíonal plan om små vannlvaþer,t ble det ikke presisert at man ønsket en

politisk behandling av prioriterte fosser. Flere av fossene på denne listen er derfor foreslått av

administrasjonen i den aktuelle komniunen. Det bes nå om politisk behandling av innspillene.

Fosser som helt eller delvis er innenfor verneområder eller verna vassdrag står i htrsív.

Kommune Prioriterte fosser
Alstahaus
Andøy
Ballangen Forsafossen

Foss i Skårnesdalen
Kvitfossen

Beiarn Foss i Eiteråga
Moråga
Savåga
Storforsen

Bindal Marfossen
Brudesløret
Saglifossen

Bodø
Brønnøy Tettingfossen

Medheifossen
Bø
Dønna
Evenes

Fauske Foss i Galbmelva
Slipsknuten ßoss i Tverråea)

Flakstad
Gildeskål Skauwollfossen
Grane Laksþrsen

Skarfossen
Elgviddefossen (Brønnøy)

Hadsel Blåskavlelva
Hamarøy
Hattfielldal
Hemnes
Herøv
Leirfiord Lindsethforsen (litt u sikker kartp lasserin g)

Velsvågfossen
Simafossen

Lutøy
Lødingen Heggedalsvassdraget

Swîsovassdraget
Stordalselva

Meløy Elva i Mugskogen
Foss mellom Sandvatnet og Namnlausvatnet



Østsiden av Fykanvatnet
Moskenes Olaelva

Foss mellom Austerdalsvatnet og Djupfiorden
Foss mellom Moskenesvatnet og
Moskenesvågen

Narvik Beisfiorden, sidelever til Lakselva
Håvikdalen
Skiomen

Nesna Foss i Langsetelva
Foss i Forslandelva

Rana Bredekforsen
Sprutforsen
Dunderforsen

R.ødøy Nattmorsåga
Buvikfossen

Røst
Saltdal Kjemåþssen

Ingeborgfossen
Foss iDversetelva
Storforsen
Valnesforsen

Sortland Sørflorddalen
Roksøyvassdraget
Straumevatnet/Svanvatnet

Steigen Brennvika (Fossene i Synstelva og Hemstelva)
Holmåkfi orden/lrlyvold - fossene fra
Breidalsvatnan og Hattvatnet (Modalselva)
Balkiosen - fossen i Sløelva ned til Sasa

Sømna

Sørfold Yerivassforsen
Tieldsund Jotindelva
Træna
Tysfiord Cuoldariidajohka

Njallaþssen
Storelva
Suovastiddie

Veßn Kalvmoþrsen
Brekkforsen
Svinåga

Vega
Vestvåsøy
Vevelstad Føllforsen
Yærøy
Vågan
Øksnes
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA AREALPLAN CERMAQ AS. LOKALITET
VINKFJORI)

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Gunnar Svalbjørg
17t648

Arkiv: U43

Saksnr.:
46117

Utvalg
Plan- og ressursutvalget i Steigen

Møtedato
0s.09.2017

Forslag til vedtak:

I henhold til Plan og bygningslovens S 19.1 gis det dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel for en ny plassering av akvakulturlokalitet Vinkfjord i tråd med vedlagte
søknad. Det vises til saksutredning for begrunnelse.
Steigen kommune avgir uttalelse til søknad om økning fra 3600 til5460 tonn biomasse i
egen sak.

Saksutredning:
Steigen kommune har mottatt dispensasjonssøknad fra Cermaq AS om utvidelse av lokalitet
Vinkfiord i Steigen i forbindelse med søknad om økning av MTB. Lokaliteten Vinkfiord
ligger i akvakultur-området A3 i gjeldende arealplan for Steigen, som består av et

overflateareal o et for akvakulturvirksomhet.

Cermaq skriver at bakgrunnen for utvidelsen er en omlegging av driften fra l20-meters ringer
til 160-meters ringer. Det nye anlegget kommer 40 meter utenfor det avsatte overflatearealet i
arealplanen, og ut i sone avsatt til fortøyning for akvakultur. Det er i kommuneplanens
arealdel avsatt en egen sone for fortøyninger som omfatter det området det nå søkes

dispensasjon i, dvs at arealet er avsatt til akvakultur under 25 meter.I vannsøylen over 25

meter er arealformål NFFF (natur, fiske, ferdsel, friluftsliv). Fortøyningene vil fortsatt være

innenfor godkjent areal.

ri¡r

t

It

Grertse rlelioni overfl¿te-
og fortøvntngsareai
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Om saksfremlegget - parallell behandling
Steigen kommune har tidligere behandlet søknad om dispensasjon og uttalelse
akvakulturloven som en sak, ved athøring etter de to lowerk er gjennomførtparullelt.
Nordland Fylkeskommune har nå innført en ny praksis i forhold til parallell behandling. De vil
ikke lenger kvalitetskontrollere søknaden etter akvakulturloven før spørsmålet om
arealplanstatus i kommunen er avklart. De skriver imidlertid at det er opp til kommunen å

vurdere om de vil kjøre en prosess, som i etterkant anses å være dekkende for de krav som
ligger i videre behandling etter akvakulturloven. Denne søknaden er lagt ut til offentlig
ettersyn i henhold til slike krav og så vil saksbehandlingen avdekke om dette er tilstrekkelig
eller om det er behov for en ny høring når forholdet til arealplan er avklart. Uttalelse etter
akvakulturloven fremmes derfor som egen sak.

Bakgrunn:
Saken om dispensasjon er sendt på høring til berørte parter. Det har kommet følgende
merknader:

Kystverket
Påpeker at søknaden innebærer at deler av fl¡ende del av anlegget blir liggende i hvit sektor
fra furlykt K4ll4 Stabbau og skriver følgende:
<Kystverket Nordland har kommetfrem til at vi ikke motsetter oss qt det innvilges
dispensasjonfra gieldende planverk. Bakgrunnenþr vår vurdering er at anlegget blir
liggende relativt nært nevntefyrlyh som har en lyshøyde på 4,1 meter. Cermaq Norway AS
har opplyst om at akvøkulturanleggets høyeste anleggskomponent vil blifuglenettholder med
en høyde på 3 meter. Anlegget vil dermed ikke sþgge for hvit sektor fra furlykten. I tillegg er
det þrholdsvis lite sjøferdsel inn og ut av fiorden. Foruten om trafikk tillcnyttet alcvakulturdrifi
og fritid, tra/ìkkerer hurtigbåt fiorden noen dager i uken i sommersesongen.

Vi understreker at vi i hovedregel ikke ønsker at det etableres tiltak i hvit sektor, men at vi i
denne kolcrete saken har kommet fram til at det er mulig. Vurderingen er giort på bakgrunn av
mengde og type trafikk sett i sammenheng med planlagt plassering og utforming av anlegget.

Kystverket Nordland vil komme tilbake til saken dersom det etter hvert þreligger en

akvakultursøknad. >

Fiskeridirektoratet
Skriver at det aktuelle området ble kartlagt for fiskeriinteresser i2004 og at det ikke er
registrert fiskeriinteresser som blir direkte bercrt av en eventuell utvidelse av anlegget. At
anlegget blir liggende inne i hvit sektor vil ha en viss betydning for fiskeriinteresser, men ikke
avgjørende negativt.
De er generelt skeptisk til at det skal innvilges dispensasjon fra kommuneplaner som nylig er
vedtatt. De påpeker at Cermaq var involvert i planprosessen uten at spørsmålet om
dispensasjon da ble fremmet. De påpeker også at da angjeldende areal også ligger i hvit sektor
er det muligens tvilsomt at dette arealet kunne blitt regulert som akvakulturområde (overflate)
uten at det samtidig ble satt særlige vilkår.
I angjeldende sak finner de at fiskeriinteressene ikke vil bli vesentlig negativt berørt og da det
er snakk om et svært lite tilleggsareal til allerede etablert virksomhet, tilrår de at søknaden
innvilges.
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Tromsø museum
Skriver i sin marinarkeologiske vurdering at det ikke finnes kjente kulturminner under vann i
gjeldende tiltaksområdet og tiltaket blir begrenset i omfang. De vurderer sannsynligheten for
konflikt med eventuelle kulturminner under vann som liten og har derfor ingen merknader til
søknaden.

De minner tiltakshaver om at dersom en i forbindelse med tiltaket skulle kommer over
automatisk vernete kulturminner eller funn av kulturhistorisk betydning, skal arbeid stanses og
Tromsø Museum varsles jfr. kulturminneloven $ 8, 2. ledd.

Nordland Fylkes fiskarlag/Steigen fiskarlag
Uttaler seg både til dispensasjonssøknad og til akvakultursøknad. Da brevet er omfattende
ligger det vedlagt.

Det påpekes at Vinkfiorden er trang og det foregår fiskeri høst/vinter. En ytterligere utvidelse
av lokaliteten i fortøyningssonen vil mulig begrense eksisterende og fremtidig fiskeri i
fiorden. Samtidig vil en fremtidig MTB kunne bidra til økt forurensing og dermed direkte
påvirke eksisterende og fremtidig fiskeri. Steigen fiskarlag understreker at en omfattende
arealplanprosess nettopp har vært gjennomført og at forankringspunktene her var tema og at
dette burde vært et tema under behandling av arealplanen.

Nordland Fylkes fiskarlag ber om at innspillet fra Steigen fiskarlag blir hensyntatt. De
beklager at Cermaq ikke har involvert fiskarlaget i forkant av saken. Forhold angående
akvakultursøknad kommenteres i egen sak. Det vises for øvrig til vedlagt uttalelse.

Vurdering:
Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel behandles etter Plan- og
bygningslovens $ 19. I henhold til $ l9-2 andre ledd må det først vurderes om dispensasjon
fører til vesentlig tilsidesetting av de hensyn bestemmelsen er ment å skulle ivareta, eller av
lovens formålsbestemmelse. Fordelene med en dispensasjon må også etter loven være klart
større enn ulempene. Det er videre klart at ingen har krav på dispensasjon, men det må også
være en saklig grunn for ikke å dispensere.

I denne saken er det de arealmessige konsekvensene som primært vurderes. Spørsmål rundt
utslipp, forurensning etc. vurderes i sak etter akvakulturloven.

Kystverket og fiskeridirektoratet finner etter en konkret vurdering av henholdsvis sjøveis
ferdsel og hskeriinteresser at en dispensasjon her kan innvilges. Steigen- og Nordland
fiskarlag mener en videre ekspansjon vil mulig kunne begrense fiskeri og at spørsmålet burde
vært avklart gjennom behandling av arealplanen.

Administrasjonen legger vekt på at denne søknaden innebærer at anlegget legges ut i hvit
sektor og at en eventuell avklaring av slike areal til akvakultur i kommuneplanens arealdel
ville medført en svært omfattende prosess for å ta hensyn til sjøveis ferdsel. I forholdet til slik
ferdsel er det derfor administrasjonens syn at søknader om akvakultur i hvit sektor på en bedre
måte kan belyses og behandles gjennom en dispensasjonssøknad. Det legges derfor vekt på
kystverkets uttalelse om at dette er mulig i denne konkrete saken.
Fortøyningssonen minus -25 meter er avsatt for at ferdsel kan foregå på overflaten, samtidig
som det kan være fortøyningskjettinger under 25 meter. Det har ikke kommet fram at det
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foregår fiske i sonen fra overflaten og ned til 25 meter her, og ut fra Kystverkets uttalelse
konkluderes det med at en dispensasjon i dette området ikke medfører en vesentlig
tilsidesetting av de hensyn bestemmelsen skal ivareta, som primært er ferdsel.

Det legges videre vekt på at søknaden ikke innebærer at nye områder åpnes for akvakultur og
at fortø¡mingene fortsatt kommer innenfor areal godkjent til dette. I fortøyningsområdet må
fiskeriinteresser påregne at det vil komme fortøyningskjettinger som i praksis umuliggjør
fiske. En kan derfor ikke se at ulempene for fiskeri er store. For Cermaq er fordelene med å
kunne legge anlegget slik som omsøkt en mulig større produksjon, men administrasjonen
legger også vekt på at søknaden om dispensasjon bør kunne innvilges også hvis en ikke mener
at økt produksjon er en fordel. Dette fordi det påpekes at en flytting av anlegget lenger ut fra
land i seg selv er en fordel i forhold til drifts- og miljømessige forhold.
Det konkluderes derfor med at fordelene klart er større enn ulempene og det tilrås at
dispensasjon innvilges som omsøkt. Det vises for øvrig til egen uttalelse etter
akvakulturloven.

Vedlegg:
Søknad om dispensasjon fra Cermaq AS
Brev fra Nordland Fylkes Fiskarlag
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Steigen kommune
v/PUD
8283 Leinesfjord

Leines L2.06.t7

Lokalitet Vinkfjord - sØknad om dispensasjon fra arealplan og parallell behandling

Cermaq Norway AS planlegger å sende inn søknad til Nordland fylkeskommune om utvidelse
av MTB og areal på lokalitet Vinkfjord iSteigen.

Lokaliteten Vinkford ligger i akvakultur-området A3 i gjeldende arealplan for Steigen, som
består av et overflateareal og et fortØyningsareal for akvakulturvirksomhet. Bakgrunnen for
utvidelsen er en omlegging av driften fra 120-meters ringer til 160-meters ringer.
Utstrekningen av rammefortØyningen endres da slik at hvert "bur" økes fra 80 x 80 til
100 x100 meter. Anlegget vilfortsatt ha 12 merder, i konfigurasjon 2 x 6.

Utvidelsen av anlegget er vist i vedlagte kartutsnitt. Det nye anlegget kommer 40 meter
utenfor det avsatte overflaterealet i arealplanen, og ut i fortøyningssonen. FortØyningene vil
fortsatt være innenfor godkjent areal.

Endringen betyr også at anlegget kommer 40 meter ut i hvit sektor. Dette er tatt opp med
Kystverket, som har gitt tilbakemelding om at søknaden likevel kan tas til behandling (se

vedlagte kopi av epost).

I planleggingen av anlegget har Cermaq vurdert å flytte anlegget nærmere land, for å unngå
konflikt med arealplan og hvit sektor. På grunn av dybdeforhold mv. har en kommet fram til
at dette vilvære drifts- og miljømessig uheldig.

For ordens skyld gjøres oppmerksom på at sØknaden i tíllegg til det som er nevnt ovenfor
også vil omfatte areal for flåter og lagringsareal for ringer som ikke er i bruk. Disse arealene
vil ligge innenfor gjeldende overflatereal i arealplanen.

For å unngå to etterfølgende kommunale høringsprosesser for denne saken ber Cermaq om
at søknaden om dispensasjon fra arealplanen og selve akvakultursØknaden om utvidelse tas
til parallell behandling hos Steigen kommune. Dette er en løsning som etter Cermaqs syn har
fungert godt tidligere.

Med vennlig hilsen,

¡"t/ , ,t''

ftrrr,Å i. l.'ffit,o/-*

Knut Andersen

for Cermaq Norway AS
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Storgt.38, Boks 103,8001 Bodø
Telefon: 75 544070
E-post: nordland@fi skarlaget.no
No 938 275 696

Steigen kommune
Rådhuset
8283 Leinesfiord

Bodø, den 16.8.2017
Ark. 17/182-5/548.118K

CERMAQ NORWAY AS _ SøKI\¡AD OM DISPENSASJON OG NY KLARERING AV
LOKALITET VINIffJORDEN I STEIGEN KOMMUNE

Viser til brev fra Steigen kommune datert 31.7.zTfi angående høring orn dispensasjon fra
arealplan. Viser videre til akvakultursøknad fra Cermaq om biomasseutvidelse fra 3600 til
5460 tonn MTB, arealutvidelser og tillatelse til utlegging av to nye flåter på eksisterende
lokalitet Vinkfiorden.

Den ønskede arealurvidelsen medfører at deler av den flytende delen av anlegget strekker seg
inn i området avsatt tll A-25 (område for fortøyningsareal) i kommuneplanens arealdel og
akvakultursøknaden er således i strid med gieldende arealplan.

Steigen kommune har valgt å legge akvakultursøknaden til offentlig innsyn parallelt med at
dispensasjonssøknaden er på høring. Høringsfri st er 24.8.17 .

Nordland Fylkes Fiskarlag uttaler oss med dette både til dispensasjonssøknaden og
akvakultursøknaden.

Vi er kjent med at Nordland fylkeskommune har returnert akvakultursøknaden som følge av
at tiltaket er i strid med arealplan. Søknaden er dermed ikke kvalitetskontrollert av
akvakulturmyndighetene. Vi mener det er uheldig at kommunen utlyser en søknad som ikke
er komplett og ikke oppfyller kravene i akvakulturregelverket, samtidig som spørsmålet om
dispensasjon behandles. Det bemerkes at i tillegg til å være planstridig mangler søknaden
miljøundersøkelser giennomført etter gjeldende standard, NS 9410:2016. Det fremkommer i
søknadsdokumentene at slike er planlagi gjennomført.

Den flytende delen av anlegget søkes utvidet med ca 120 meter i sørøstlig retning , ca70
meter mot nordvest og ca 60 meter mot nordøst i forhold til eksisterende godkjente ytterpunkt
i akvakulturregisteret.



I Fiskeridirektoratets kartverktøy Yggdrasil er det i Vink{orden registrerte fiskeplasser etter
torsk og sei med passive redskaper. Fiskeriregistreringene er ikke oppdatert siOen ZOO+.

Nordland Fylkes Fiskarlag har mottatt uttalelse fra Steigen Fiskarlag soln er skeptisk til videre
utvidelse av oppdrettslokaliteten. steigen Fiskarlag uttaler videre:

Vinlfiorden er trang og det þregår fiskeri høst/vínter i .fiorden. En ytterligere utvidelse ay
lokaliteten ut i .fortøyningssonen vil mulig begrense elçísTerende og fremtldig .fiskeri í fiorden.
Samtidig vil en økning av MTB kunne bidra til økt.þrurensning og dermed ãlrekte påvirke
eks is terende o g fremtidig.fis keri.

Steigert Fisknrlag ønsker også å unde.rstreke at Steígen komrnune nettopp har vært gjennom
en omfattende arealplanprosess, hvor både Cermaq og Steigen Fiskarlag har værtlnvolvert
og i god dialog med hverandre og kommunen. Her varforankringspunki"n" ett av temaene.
Steígen Fiskarlag mener dermed at dette allerede burde vær| et tema under behandlingen av
arealplanen.

vi ber om at innspillet fta steigen Fiskariag blir hensyntatt i behandlingen av
dispensasjonssøknaden og akvakultursøknaden. Tidligere har det vært god dialog mellom
Cermaq og Steigen Fiskarlag når det gielder spørsmål om lokalisering av akvakulturanlegg.
Det er beklagelig at Cermaq har valgt å ikke involvere fiskarlaget i forkant av denne saken.

Vi merker oss at miljøundersøkelsene, MOM-B, utført på lokaliteten de siste årene viser
dårlige miljøforhold. En MOM-B-undersøkelse viser blant annet på en skala fi-a I -4 hvilken
miljøtilstand lokaliteten har: I er meget god,Z er god, 3 er dårlig og 4 er meget dårlig og
indikerer overbelastning på lokaliteten. Tidligere miljørapporter for lokalitet Vinkqorden er
offentlig tilgjengelig pã Yggdrasil. MOM-B fta2aß og MOM-C fra2015 følger ved
søknaden-

I 2011 viser MOM-B at det er organisk belastning og lokaliteten har miljøtilstand 2, I august
2015 er det registrert høy organisk belastning på lokaliteten i form av sverting, sterk lukt,
bobling og påvirket bunndyrfauna og lokaliteten er gitt lokalitetstilstand 4. I MOM-B fra2016
er lokaliteten gitt lokalitetstilstand 3. På tidspunkt for prøvetaking til undersøkelsene i 2015
ag2$16 var det ifølge rapportene under 2900 tonn biomasse i anlegget. Undersøkelsene viser
at lokalitetens tålegrense allerede er overskredet selv med lavere produksjon enn maksimal
tillatte biomasse.

Det bemerkes at Vinkfiorden er en terskelsord, noe som sannsynligvis bidrar til nedsatt
vannutskifting og bæreevne i fiorden,

Nordland Fylkes Fiskarlag er kritiske til søknaden og mener kunnskapsgrunnlaget helt klart
synliggjør at resipienten ikke vil tåle den omsøkte belastningen, Vi anser ikke Jn økning av
biomassen til 5460 tonn MTB å være miljømessig forsvarlig og frykter uakseptabel negâiu
påvirkning av marint biologisk mangfold i Vinkfiorden. Nordland Fylkes Fiskarlag gåiimot
at akvakultursøknaden innvilges.

2



Gjeldende kommuneplan for Steigen kommune ble vedtatt 13.7.16, og Cermaq og Steigen
Fiskarlag var involvert i planarbeidet. Vi stiller derfor spørsmål ved at det søkes dispensasjon
fra arealplanen kun ett år etter at ny revidert plan er vedtatt.

Med hilsen
NORDLAND FYLKES FISKARLAG

st"Ñ.n*rro t,¿útu'-
Elisabeth Karlsen

Kopi til:
Steigen Fiskarlag
Nordland Fylkeskommuns 8048 Bodø
Fylkesmannen i Nordland, 8006 Bodø
Fiskeridire*foratet region Nordland, 5804 Bergen





cermaq
Cermaq Norway AS

Gjerbakknes

8286 Nordfold

28. august 2017

Steigen kommune

postmotta k@steigen. komm une.no

SØknad om dispensasjon fra arealplan og søknad om økt produksjon og arealved Cermaqs

lokalitet Vinkfiord - kommentarer til innkomne høringsuttalelser

Cermaq Norway AS har søkt om økt MTB og areal ved lokalitet Vinkfjord i Steigen kommune

Søknaden har ligget ute til høring hos kommunen, og skal så vidt vi forstår fremmes for
politisk behandling 4. september. HØringsuttalelsen fra Nordland fylkes fiskarlag er kritisk til
sØknaden, og vi Ønsker å knytte kommentarer til noen av punktene i deres brev.

Parøllell behandling

Det er riktig at fylkeskommunen har returnert sØknaden fordi denne er i strid med

gjeldende arealplan, og overlatt til kommunen å vurdere om det kan kjgres en parallell

prosess iden kommunale behandlingen. Cermaq mener at en slik parallell behandling

lokalt er fornuftig for å unngå to tett påfølgende hørínger om samme sak, og kan ikke se

at dette svekker høringsinstansenes mulighet for å gjøre en helhetlig vurdering av

sØknaden.

a

a

Cermag anmodet derfor kommunen om parallell behandlíng. Kommunen samtykket til
denne framgangsmåten, og høringen ble gjennomført itråd med dette.

Mønglende involvering av Steigen fiskørløg
I forbindelse med revisjonen av arealplanen ble det avholdt dialogmøte mellom Cermaq

og Steigen fiskarlag, der de ulike akvakulturområdene og forankringspunkter mv. ble

gjennomgått. Forankringspunktene for den foreslåtte utvidelsen av anlegget i Vinkfjord

ligger isin helhet innenfor det arealet som er fastsatt i arealplanen. Cermaq vurderte

derfor at det ikke var behov for en ny runde med Steigen fiskarlag på denne saken, selv

om selve overflatearealet utvides med 40 meter innenfor fastsatt fortØyningssone.
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MiljøundersØkelser

Fiskarlaget skriver at søknaden mangler miljøundersØkelser gjennomført etter gjeldende

standard. Det er korrekt at de to miljøundersØkelsene (hhv. B- og C-undersøkelser) som

var vedlagt sØknaden ikke er gjennomført etter NS9410:2016. Dette skyldes at nevnte

standard trådte i kraft etter at undersøkelsene ble gjort. Undersøkelsene var gjort i

samsvar med standarden som var gjeldende på undersØkelsestidspunktet.

Cermaq har i sommer gjort ny B-undersØkelse etter ny standard, og oversendt

rapporten til kommunen. Undersøkelsen ble gjort ijuni i år, og viser at lokaliteten nå har

tilstand 1 Meget god. Dessverre kom denne rapporten for sent til å inngå i den

kommunale høringen. Vi mener imidlertid at ny informasjon som viser en vesentlig mer

positiv utvikling enn det som framgikk av høringsdokumentene ikke bør være

problematisk i forhold til behandlingen av saken administrativt og politisk i Steigen

kommune. Den nye rapporten vil for øvrig ínngå på vanlig måte ¡ behandlingen hos

fylkesma nnens miljøvernavdeling.

Resipientens tåleevne

Fiskarlaget konkluderer med at kunnskapsgrunnlaget helt klart synliggjør at resipienten

ikke vil tåle den omsøkte belastningen, og at MTB-Økningen ikke vilvære miljømessig

forsvarlig.

Cermaq erkjenner selvfølgelig at de foregående B-undersøkelsene isolert sett ikke

dokumenterte at det er grunnlag for en bærekraftig Økning av produksjonen iVinkfjord.

Den nye undersøkelsen viser imidlertid at lokaliteten restituerer seg svært godt, og nå

har tilstand L Meget god. En viktig årsak til dette er driftsformen, der Vinkfjord driftes

vekselvis med Flehammer på andre siden av fjorden. Driften innebærer utsett hvert 4. år

på hver lokalitet, og brakklegging mer enn 2 år mellom hver generasjon.

Fiskarlaget viser også til at Vinkfjorden er en terskelfjord, og mener at dette gjør den

foreslåtte produksjonsØkningen ytterligere problematisk. Det er riktig at terskelfjorder

krever særlig oppmerksomhet, spesielt hvis organisk materiale fra anlegg sedimenteres

og akkumuleres i terskeldypet i fjorden.

Etter Cermaqs vurdering er det imidlertid her viktig å se B- og C-undersØkelsene i nær

sammenheng. B-undersØkelsen viser miljøpåvirkningen under anlegget, mens C-

undersøkelsen viser påvirkningen i sonen rundt anlegget inkludert fjordens dypområde.

Serien av B-undersØkelser viser at en del organisk materiale fra driften sedimenteres

under anlegget, men at dette området restituerer seg svært godt under brakkleggíngen

De gode resultatene fra C-undersØkelsen dokumenterer at organisk materiale ikke



cermaq
sedimenteres ¡ dypet innenfor fjordterskelen. Samlet sett viser derfor undersøkelsene

en god og forsvarlig driftsform, som gir resipienten mulighet for restitusjon.

Cermaq viser for øvrig til en egen undersøkelse av bæreevne for Vinkfjorden, som var

vedlagt sØknaden og høringsrunden. Dagens vekseldrift mellom to lokaliteter er fullt ut i

samsvar med konklusjonene og anbefalingene idenne rapporten.

Cermaq vil avslutningsvis understreke at vi Ønsker et fortsatt godt og konstruktivt samarbeid

med Steigen fiskarlag om arealbruk og drift ifjordene i Steigen. Når det gjelder Vinkfjorden

mener ví at søknaden i det vesentlige er innenfor de rammene som ble drøftet iforbindelse

med arealplanen.

Vi håper at dette brevet kan inngå som en del av behandlingen av vår sØknad hos Steigen

kommune. Ta gjerne kontakt hvis noe er uklart eller hvis det er behov for ytterligere

informasjon.

Med vennlig hilsen,

Truls Hansen

Produksjonsd irektør Nordla nd
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SØKNAD FRA CERMAQ AS OM ØKT PRODUKSJON OG ANDRE ENDRINGER-
LOKALITET VINKFJORD . UTTALELSE AKVAKULTURLOVEN

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Gunnar Svalbjørg
171648

Arkiv: U43

Saksnr.:
47117

Ufvalg
Plan- og ressursutvalget i Steigen

Møtedato
05.09.2017

Forslag til vedtak:

1. Steigen kommune vil peke på behovet for å få på plass et system for å sikre
økologisk bærekraft totalt i Nordfoldfjorden. En ber konsesjons- og
forurensningsmyndighetene om å ha en føre var holdning til fortsatt vekst inntil
slike systemer er på plass.

2. Steigen kommune har ingen innvendinger mot plassering av flåter og areal for
oppdrettsringer slik som omsøkt, da disse er i tråd med kommuneplanens
arealdel. Plassering av merdeanlegg er avklart i egen dispensasjonssak.

Saksutredning:
Steigen kommune har mottatt søknad fra Cermaq AS om økning av produksjon fra 3600 MTB
til 5460 MTB. Søknaden innebærer også økt areal som medfører dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel. Dispensasjonssøknaden er behandlet i egen sak (hvis det ikke gis
dispensasjon vil denne saken trekkes). Det søkes videre om areal for fôrflåte og lagringsflåte,
samt lagringsareal for ringer som ikke er i bruk. Dette i areal avsatt til akvakultur. Første del
av søknaden ligger vedlagt, mens hele kan leses her:
http : //www. stei gen. kommune. no/kunngj oering- soeknad-om-utvidelse-av-mtb-o g-

dispensasion-fra-kommuneplanens-arealdel-for-akvakultur-lokaliteten-vinkfiord.60l6102-
10915l.html

Om saksbehandlingen
Kommunen skal gi en skriftlig tilbakemelding på om søknaden kan godkjennes på bakgrunn
av kommuneplanenes arealdel og har anledning til å gi en uttalelse til saken. Kommunens
uttalelse skal sammen med innkomne høringsuttalelser sendes til Fylkeskommunen. Når
Fylkeskommunen har mottatt kommunens uttalelse, sendes denne til sektoretatene som er
Fylkesmannen, Mattilsynet, Kystverket og Fiskeridirektoratet region Nordland, som da blir
bedt om å behandle søknaden. Vedtak etter forurensingsloven, matloven og havne- og
farvannsloven, samt uttalelser i forhold til fiskeriinteresser, verneområder, friluftsinteresser og
biologisk mangold fra sektoretatene sendes Nordland Fylkeskommune. Nordland
Fylkeskommune fatter enkeltvedtak.

Søknaden har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 21.07 -24.08.17, parallelt med at
dispensasjonssøknad er sendt på høring til berørte parter. Det er ettersendt en MOM B
undersøkelse. Den ligger også vedlagt. (Det orienteres om at søknaden er lagt på offentlig
ettersyn uten at den kvalitetsgodkjent av Fylkeskommunen. Hvis det senere kreves vesentlige
endringer i søknaden, kan det bli aktuelt med nytt offentlig ettersyn og ny behandling.)
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Foruten uttalelser til dispensasjonssøknad har det kommet inn en merknad

Steigen fi skarlag/lllordland tlkes fi skarlag
Steigen fiskarlag mener en økning av MTB vil kunne bidra til økt forurensning og dermed
direkte påvirke eksisterende og fremtidig fiskeri. Nordland S,lkes fiskarlag er kritiske til
søknaden og mener kunnskapsgrunnlaget helt klart synliggjør at resipienten ikke tåler den
omsøkte belastningen. De anser ikke en økning av biomassen til 5460 tonn MTB å være
miljømessig forsvarlig og frykter uakseptabel negativ påvirkning av marint biologisk
mangfold i Vinkfiorden. De går imot at akvakultursøknaden innvilges. Brevet ligger vedlagt.

Merlcnad: Det er ettersendt en MOM B miljøundersøkelse fra Cermaq som ikke fiskarlaget
har hatt. Denne er omtalt under.

Vurdering:
Det vises til vedlagte søknad fra Cermaq, innspill fra fiskarlaget og ettersendt MOM B
undersøkelse. I den siste MOM B undersøkelsen fra 2017 gis lokaliteten lokalitetstilstand I
"Meget god", noe som er en klar forbedring fra tidligere undersøkelser. Undersøkelsen
beskrives slik:
Vurdering av resultatene fra denne undersøkelsen, utvikling etter de to siste B-undersøkelser,
anleggets bunntopografi samt målt strøm på stedet viser at planlagte brakkleggingstid har
vært gunstig. Dersom resultater ved neste undersøkelse viser gjentatt overbeløstning, bør en

vurdere om det er mulig åJìnne en mer optimal plassering av anlegget på lokaliteten eller gå
i dybden av enkeltfahorer i produksjonen.

Lokaliteten skal ha ny undersøkelse ved neste maksimale belastning. Vi oppfatter at
vurderingen fra MOM B undersøkelsen er i forhold til dagens produksjon og at det ikke er
noen vurdering av om lokaliteten tåler den omsøkte økningen.

Det er Fylkesmannen i Nordland som er forurensningsmyndighet og som skal tolke resultatet
av miljøundersøkelsene og eventuelt gi tillatelse etter forurensingsloven med vilkår. Steigen
kommune har ikke forutsetninger til å sikkert konkludere om lokaliteten tåler den
belastningen som en økning av produksjonen til 5460 MTB innebærer. Det vil allikevel her
pekes på noen av de ulempene en økt produksjon kan medføre:

Fordelene fra akvakulturvirksomhet i Steigen er godt kjent. Stikkord her er verdiskaping,
arbeidsplasser, bosetting, inntekter til lokalsamfunn og kommune rnm. I forhold til arealbruk
vurderes ulempene som forholdsvis små og i hovedsak avklart gjennom kommuneplanens
arealdel. I denne saken er det en egen dispensasjonsbehandling.

Miljøbelastningen fra fiskeoppdrett er flere. Riksrevisjonen pekte senest i en rapport fra
oktober 2016 päatrømt oppdrettsfisk og lakselus fortsatt er store utfordringer i
havbruksnæringen. Mange er bekymret for hva store utslipp av næringssalter gjør med
biologisk mangfold og økosystem. Konsekvenser av ulike stoffer brukt til avlusing av fisk er
mye diskutert. Det er gjort få undersøkelser på hvordan hele fiordsystem blir påvirket av
utslipp av næringssalter/kj emikalier.

Samtidig bruker havbruksnæringen, der bl.a. Cermaq oppfattes som en pådriver, store summer
på å løse miljøproblemene. Det forskes og utvikles nye metoder for å minske miljøbelastning.
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Mange vil allikevel hevde at veksten i havbruksnæringen <spiser opp> de miljøgevinstene som
oppnås.

12006 fikk daværende Mainstream tillatelse til å øke produksjonen fra2340 MTB til 3600 I
Vinkfiord. Det søkes nå om en ytterligere økning til 5460 MTB. Det er også gitt eller søkt om
omtrent tilsvarende økninger på andre lokaliteter i Nordfoldfiorden (og Sagfiorden), slik at
den samlede produksjonskapasiteten er betydelig økt de siste 10 årene. Steigen kommune er
nå Nordlands største oppdrettskommune i forhold til kapasitet for produksjon på lokalitetene.

Ut fra dette stilles det spørsmål ved om Cermaq som ansvarlig selskap, Fylkesmannen som
forurensningsmyndighet og Fylkeskommunen som konsesjonsmyndighet, har en formening
om hva som er den økologiske bæreevnen i Vinkfiorden/Nordfoldfiorden.

Det å øke produksjonen gientatte ganger på flere lokaliteter i samme fiordsystem vil øke den
totale belastningen og trolig føretil at en nærmer seg en smertegrense for hva som tåles. En er
ikke kjent med at det finnes modeller som kan framskrive de samlede gjødslingseffektene i
v¿ilurmassene, eller den samlede miljøpåvirkningen fra flere anlegg. Ved å kun overvfüe den
enkelte lokalitet blir det en (prøve og feile> strategi der en stadig ønsker å øke produksjonen
uten å ha prognoser for hva som er bærekraftige utslipp.

Samtidig har Steigen kommune et klart inntrykk av at Cermaq AS driver forsvarlig på sine
anlegg ut fra de forutsetninger som ligger i dagens system, bl.a. med en produksjonssyklus der
brakklegging av lokalitetene, og sfüalte <tvillinglokaliteter> som benyttes annenhver gang, i
stor grad sikrer at den enkelte lokalitet henter seg inn i brakkleggingsperioder. Hele
produsksjonskapasiteten blir derfor ikke benyttes samtidig. Bekymringene beskrevet over er
derfor en generell bekymring og ikke spesifikt rettet mot Cermaq. Søknaden viser også at
selskapet har en imponerende rekke av prosedyrer som skal følges ved alle tenkelige og
utenkelige hendelser og awik. Det savnes allikevel en klar bærekraftstrategi for hele

fiordsystemet/regionen der det er gjort begrunnede vurderinger av hvilken total
miljøbelastning som tåles.

Konklusjon
Steigen kommune er gitt anledning til å uttale oss om søknader om akvakultur i Steigens
farvann. Det må derfor bli et fritt politisk skjønn fra Plan - og ressursutvalget om hva man vil
uttale i forhold til dette punktet. Det anbefales allikevel at Steigen kommune begynner å legge
vekt på en <føre var> holdning i forhold til en stadig økning av størrelse på lokaliteter, og
dermed grunnlag for økt produksjon, med den økte miljøbelastning det innebærer.

Vedlegg:
Søknad fra Cermaq (forkortet)
Brev fra Steigen Fiskarlag
Brev fra Cermaq - kommentar til høringsuttalelse (ikke kommentert i saksfremlegg)
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Cermaq Norway AS

Gjerbakknes

8285 Nordfold
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Nordland fylkeskommune

Næringsavdelingen

post@nfk.no

Lokalitet 11315 Vinkfjord - sØknad om utvidelse av MTB og areal

Cermaq Norway AS ("Cermaq") søker med dette om tillatelse til økt produksjon samt Økt

areal ved selskapets lokalitet Vinkfjord i Steigen kommune. Søknaden reiser en del spørsmål

som krever noe mer forklaring enn det er rom for i selve sØknadsskjemaet, og vivil derfor

redegjØre noe nærmere for disse her.

1. Utvidet arealbruk

Den foreslåtte arealutvidelsen er knyttet til 3 ulike forhold

a) Større overflateareal for merder

Eksisterende anlegg har 12 bur på 80 x 80 meter for l2O-meters ringer. Det nye

anlegget settes opp med L60-meters ringer, som krever bur på 100 x 100 meter.

I konfigurasjonen på 2 x 6 bur betyr dette at overflatearealet utvides fra 160 x 480

meter til 200 x 600 meter.

b) Areal for 2 flåter
Nåværende tillatelse omfatter ikke flåte. I søknaden er det lagt inn areal til 2 flåter

mellom anlegget og land, en fôrflåte og en lagringsflåte. Lokaliteten vil neppe blir satt

opp med begge flåtene umiddelbart, men Cermaq ønsker å ha denne muligheten

åpen for framtidig drift.

c) Lagringsarealforringer

Cermaq har behov for arealer for lagring av ringer i perioder hvor disse ikke er i bruk i

produksjonen. Tradisjonelt har denne lagringen skjedd i tilknytning til lokaliteter,

men uten at det har vært søkt om tillatelse til dette.



cermaq
slik det nå søkes om. Komplett B-undersØkelse vil derfor bli gjennomført sammen med den

nye forundersøkelsen, for å få verifisert om lokaliteten har tilstrekkelig bæreevne for den

økte produksjonen som det nå søkes om.

Ny forundersØkelse inkl. B-undersøkelse er nå satt i bestilling, og feltundersØkelse vil bli

gjennomført i løpet av juli. For å komme i gang med behandlingen av søknaden bes om

samtykke til at rapport fra disse undersøkelsene ettersendes så fort de er ferdige, slik at de

kan inngå som grunnlag ifylkesmannens behandling av søknaden. Dette vil imidlertid bety at

undersøkelsene ikke vil kunne inngå i den kommunale høringen og behandlingen av saken.

Siste C-undersØkelse er fra mars 2015. De geokjemiske analysene viser dårlig resultat på

stasjon 1 (V - meget dårlig) og gode resultater på stasjon 2 og3 (l - meget god). Sett i forhold

til at Vinkfjorden er en terskelfjord er dette etter Cermaqs vurdering gode resultater, som

viser at organisk materiale fra anlegget havner i anleggets nærsone, og ikke avleires i

fjordens dypområde (overgangssonen / fjernsonen). Ny B-undersøkelse vil avdekke hvordan

lokalitetens nærsone restituerer seg i brakkleggingstiden.

Neste utsett på lokaliteten er planlagt iapril 2OL8.Før utsett må det nye anlegget med

fortøyninger legges ut på lokaliteten, og anleggsbevis må utstedes. Dersom prosessen med

behandling av søknaden ikke kan starte opp med kommunal behandling før ny undersøkelse

er klar, vil det bli svært krevende å få alt på plass før planlagt utsett. Vi håper derfor at

fylkeskommunen kan samtykke til den foreslåtte framgangsmåten.

For øvrigvises til utfylt søknadsskjema for akvakultur med vedlegg. Ved spørsmål om

sØknaden bes om at det tas kontakt med undertegnede på mobil 97099 265 eller

epost kn ut@steisen live.com.

På vegne av Cermaq Norway AS,

t/t
/¡' L

{'{yA i (,vüt.,.*-

Knut Andersen

Ekstern rådgiver
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE MOT SJØ .
GARASJEANLEGG BRATTFJORI)

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Gunnar Svalbjørg
l2l4s9

Arkiv: G/BNR 122130

Saksnr.:
481t7

Utvalg
Plan- og ressursutvalget i Steigen

Møtedato
05.09.2017

Forslag til vedtak:

Brattfjord velforening gis dispensasjon fra byggeforbudet i strandsonen, plan- og
bygningsloven $ 1-8 og fra byggegrense fastsatt i kommuneplanens arealdel for
oppføring av garasjeanlegg i tråd med søknad.

Byggetillatelse vil gis i eget delegert vedtak hvis dispensasjon innvilges.

Saksutredning:
Brattfiord velforening har søkt om dispensasjon fra byggegrense mot sjø fastsatt i
kommuneplanens arealdel for bygging av garasjeanlegg for ATV ved kaia i Brattfiord.
Tiltaket ligger i LNFR område åpnet for spredt bygging av fritidsboliger, LSFT_I. Naust er
tillatt.

Brattfiord er en veiløs grend der en er avhengig av båt. Det er en(?) fastboende og mange
fritidsboliger i Brattfiord. ATV ene som brukes benytter vei som går fra kaianlegget i Slåttvik
til fritidsboligene innover i Brattfiord.

Søknaden er sendt pähøringtil berørte myndighet. Nordland Fylkeskommune har i sitt svar
ikke kommet med vesentlige merknader i saken. Aktuell nabo har signert på nabovarsel.

Vurdering:
Forbudet mot tiltak i strandsonen skal ivareta et nasjonalt mål om at strandsonen skal bevares
som natur- og friluftsområde tilgjengelig for alle. I dette tilfellet er det snakk om et
garasjeanlegg i tilknytning til felles kai i Brattfiorden som anses som en nødvendig del av
adkomst til hus og fritidseiendommer i Brattfiord. Det er for øvrig åpnet for bygging av naust
i strandsonen her og det vurderes at en garasje ikke vil ha en større innvirkning på
strandsoneverdier enn tilsvarende naustrekke i dette området.

Kommunen konkluderer med at hensynet bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra ikke er
vesentlig tilsidesatt og at fordelene ved å gi dispensasjon etter ei samla vurdering anses å være
klart større enn ulempene, jfr. PBL. $ 19-2 andre ledd.

Vedlegg:
Søknad med kart der byggegrense mot sjø er grå stiplet linje
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Søknad om dlspensasion fra byggelinþn motsiø.

Viser til tidligere byggemelding datert 0 4,A5.2AL7.
Søker herved om dispensasjon fra byggelinJen motsjø for oppsettavbyggfor
ATVèr. Tomtens størrelse og beliggenhet tilsier at det ikke lar seg gjøre å sette
opp etbygg uten å komme i konfliktmed byggelínjen.
Mange er helt avhen$ge av å benytte ATV mellom kaia og hytta /huset da
avstanden for de med lengstvei er ca. 6 lsn. Videre er det wært uheldig at
ATVène står ute i all slags væ4 spesielt så nært havet I tillegg er det mange
ATVèr og det er vi}tigat en filr et bedre system på parkering. Ihia og
venterommet er nytt og detvil bli penere og mer praktisk med et bygg for
ATVène.
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE - FRADELING AV
HYTTETOMT FRA EIENDOMMEN G.NR 97 B.NR 24 FLEKKOS

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Gunnar Svalbjørg
t71733

Arkiv: G/BNR 97124

Saksnr.:
49117

Utvalg
Plan- og ressursutvalget i Steigen

Møtedato
05.09.20t7

Forslag til vedtak:

Ole Berg gis dispensasjon fra byggegrense langs Flekkoselva fastsatt i kommuneplanens
arealdel for fradeling av hyttetomt på inntil 1r5 da i tråd med søknad. Jfr. Jordlovens $$
I og12 og Plan-og bygningslovens $$ 19,-2,26-1,27-1,27-2 og27-4.

Endelig utforming av tomt giøres av oppmålingsingeniør. Oppmålingsforetning kan
ikke utføres før det er gitt dispensasjon fra byggegrense mot-, og avkjørselstillatelse fra,
fylkesvei.

Saksutredning:
Ole Berg, Flekkos søker om fradeling av tomt og dispensasjon fra byggegrense mot
Flekkoselva. Tiltaket det søkes om ligger i kommuneplanens arealdel i område LSBNF6_4,
åpent for spredt bygging av bl.a. fritidsboliger.

Kartutsnittet viser byggegrense mot Flekkoselva. Det vises for øwigtil søknaden.

Søknaden begrunnes med at hytta som skal bygges ikke vil være synlig fra elvebredden da den
blir plassert langt fra bakkekanten og i tillegg senket i terrenget. Søker mener det ikke er fare
for utglidning og at det er stabile grunnforhold i området.

Søknaden er sendt pâhwingtilberørte myndigheter. Det har ikke kommet merknader i saken,

men Statens vegvesen varsler i eget brev at det er nødvendig med befaringfør de kan gi
avkj ørs el sti llate I se.
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Lovgrunnlaget i forhold til fradeling
Lovgrunnlaget for behandling av saken finnes i Jordloven ogPlan-og bygníngsloven

Jordloven av 1995,$ 1(formål) $12 (deling)
5 7,Føremål
Denne lova har til føremål å leggja tilhøva slik til rette at jordviddene i londet med skog og fjell og alt som
høyrer til (arealressursane), kan verte brukt på den mãten som er mest gagnleg for samfunnet og dei som har
yrket sitt i landbruket.
Arealressursone bør disponerost på ein måte som gir ein tenleg, voriert bruksstruktur ut frå somfunnsutviklinga
i området og med hovudvekt på omsynet til busetjing, arbeid og driftsmessig gode løysingar.
Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek omsyn til at ressursane skal disponerost ut frå framtidige
generasjonar sine behov. Forvaltinga ov areolressursane skol vero miljøforsvarleg og mellom onna to omsyn til
vern om jordsmonnet som produksjonsfaktor og to vare på areol og kulturlondskop som grunnlag for liv, helse

og trivsel Íor menneske, dyr og plonter

I72.Deling
Deling av eigedom som er nytto eller kon nyttost til jordbruk eller skogbruk må godkjennost ov departementet.
Det some gjeld forpokting, tomtefeste og liknande leige eller bruksrett til del ov eigedom når retten er stifto for
lengre tid enn 10 år eller ikkje kan seiast opp av eigaren (utleigaren). Med eigedom meiner ein òg rettor som
ligg til eigedomen og partar i sameige.
Skal dyrka jord takost i bruk til andre formål enn jordbruksproduksjon, eller skol dyrkbor jord takast i bruk slik ot
ho ikkje vert eigno tiljordbruksproduksjon i framtido, kan samtykke til deling ikkje givast utan at det er gitt
samtykke til omdisponering etter I9.
Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givost, skal det leggjost vekt på om delingo legg til rette for ein

tenleg og voriert bruksstruktur i landbruket. I vurderingo inngår mellom anna omsynet til vern av
oreolressursone, om delinga fører til ei driftsmessig god løysing, og om delinga kon føre til drifis- eller
miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kon leggjast vekt pö andre omsyn dersom dei fell inn under

formålet ijordlova.
SjØlv om det etter tredje ledd ikkje ligg til rette for å gi somtykke til deling, kan samtykke givast dersom deling
vil voreta omsynet til busetjinga i områdeL
Samtykke til deling kan givost på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei føremålø som lovo skolfremjo.
Fgresegnene gjeld utan omsyn til om ein eigedom har fleire registernemningor når eigedomen eller ideell del av
hon er på some eigarhond og etter departementet sitt skjØnn må reknast som ei driftseining.
Somtykke til deling er ikkje nødvend¡g når særskild registrert del ov eigedom vert seld på tvangssol. Det some
gjeld dersom det i samband med offentleg jordskifte er nødvendig å delo eigedom.
Dersom deling ikkje er rekvirert innon tre år etter ot samtykke til delíng er gitt, fell samtykket bort.
Deportementet kon giforskrift om høve tilfrâdeling av mindre oreal uton godkjenning i samband med
g re nsej uste ri ng ette r motri kke llovo.

nEndra med lov 74 juni 2073 nr. 46 (ikr. l juli 2013, etter res. 14 juni 2073 nr. 642). Vert endra med lov 27 juni
- 2013 nr. 700 (ikr. 1 jan 2076, etter res. 27 juni 2013 nr. 736).

Plan og bygningsloven av 2008

S 26-1. Oppreltelse og endring av eiendom

Opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse av ny
festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 àr, jf. lov om e¡gedomsregistrering, eller endring
av eksisterende e¡endomsgrense,; mà ikke gjøres pà en slik màte at det oppstâr forhold som str¡der
mot denne lov, forskrift eller plan. Oppreftelse eller endring som nevnt iførste punktum, mà heller ikke
gjØres slik at det dannes tòmter som er uegnet til bebyggelse pà grunn av s¡n størrelse, form eller
plassering etter reglene i denne lov.

Tilføyd ved lov I mai2009 nr. 27.

S 27-f . Vannforsyning

Bygning mà ikke føres opp eller tas i bruk til opphold for mennesker eller dyr med mindre det er
forsvarlig adgang til hygienisk betryggende og tilstrekkelig drikkevann, samt slokkevann. Det samme
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gjelder opprettelse eller endring av eiendom for slik bebyggelse. Rettighet til â føre vannledning over
annens grunn, alternativt til à knytte seg til felles ledningsnett, skal være sikret ved tinglyst dokument
eller pà annen màte som kommunen godtar som tilfredsstillende.

Nàr offentlig vannledning gàr over eiendommen eller i veg som støter til den, eller over
nærliggende areal, skal bygning som ligger pà eiendommen knyttes til vannledningen. Vil defte etter
kommunens skjønn være forbundet med uforholdsmessþ sfor kostnad, eller særlige hensyn tilsier det,
kan kommunen godkjenne en annen ordning.

Kommunen kan i andre tilfeller enn nevnt i andre ledd, kreve at bygningen skal knyttes til offentlig
vannledning nàr særlige hensyn tilsier det.

Reglene iandre og tredje ledd gjelder også foreksisterende byggverk.

Tilføyd ved lov I mai2009 nr.27.

S 27-2. Avløp

Før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse eller oppføring av bygning blir godkjent,
skal bortleding av avløpsvann være sikret i samsvar med forurensningsloven. Rettighet til à føre
avløpsledning over annens grunn, alternativt til à knytte seg tilfelles ledningsnett, skal være sikret ved
tinglyst dokument eller pà annen màte som kommunen godtar som tilfredsstillende.

Nàr offentlig avløpsledning gàr over eiendommen eller i veg som støter til den, eller over
nærliggende areal, skal bygning som ligger pà eiendommen, knyttes til avløpsledningen. Vil dette etter
kommunenes skjønn være forbundet med uforholdsmessþ sforkostnad eller særlige hensyn tilsier
det, kan kommunen godkjenne en annen ordning.

Kommunen kan i andre tilfeller enn nevnt i andre ledd, kreve at bygningen skal knyttes til
avløpsledning nàr særlige hensyn tilsier deL

Reglene i andre og tredje ledd gjelder ogsà for eksisterende byggverk.

Før oppføring av bygning blir satt i gang, skal avledning av grunn- og overvann være sikret.
Tilsvarende gjelder ved vedlikehold av drenering for eksisterende byggverk.

Tilføyd ved lov I mai2009 nr. 27.

S 27-4. Atkomst

Før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse eller oppføring av bygning blir godkjent,
skal byggetomta enten være sikret lovlig atkomst til veg som er àpen for alminnelig ferdsel eller ved
tinglyst dokument eller pà annen màte være sikret vegforbindelse som kommunen godtar som
tilfredsstillende. Avkjørselfra offentlig veg mà være godkjent av vedkommende vegmyndighet, jf.
veglova SS 40 t¡l 43.

Dersom vegforbindelse etter kommunens skjønn ikke kan skarTes uten uforholdsmessþ vanske
eller utgift, kan kommunen godta en annen ordning.

Tilføyd ved lov I mai2009 nr. 27.

Vurdering:
Forbudet mot tiltak langs viktige vassdrag skal ivareta et nasjonalt mål om at strandsonen skal
bevares som natur- og friluftsområde tilgjengelig for alle, samt å bidra til tryggere byggegrunn
i forhold til flom og ras/utglidninger. Byggegrensen er satt i tråd med prinsipper fastsatt i
rapport om funksjonell strandsone i Steigen. I Flekkoselva gar det opp sjøørret. Området er i
løsmassekart kartlagt med marin strandavsetning. Tomtegrensa kommer ca.25 meter fra elva,
og hytta vil bli liggende omtrent på linje med eksisterende bygninger i området.
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Hytta vil ikke bli synlig fra elvebredden og det er ikke naturlige fiskeplasser, stier eller andre
frilufts- eller naturverdier som blir berørt. Det taler også for dispensasjon at hytta vil helle
vekk fra elva og det er eksisterende bygninger i nærheten. Det vurderes derfor at hensynet bak
bestemmelsen det søkes dispensasjon fra ikke er vesentlig tilsidesatt. Da en ikke kan se

spesielle ulemper med en dispensasjon fra byggegrense her vurderes fordelene med
dispensasjon å være klart større enn ulempene, jfr. PBL. $ l9-2 andre ledd.
Det omsøkte arealet berører ikke landbruksinteresser av betydning, og arronderingen av tomta
vil ikke skape problemer for utnyttelsen av skog og utmark. En kan derfor ikke se at
fradelingen er i nevneverdig konflikt med jordlovens bestemmelser.

Det foreslås derfor at dispensasjon for fradeling av tomt på inntil 1,5 da innvilges.

Vedlegg:
Søknad med kart
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1 t JUL 201iSteÍgen Kommune
Rådhuset
8283 Leinesf ord

Do*-nr

Søknad om fradeling av hyttetomt fra eiendommen 97 /24 i
Steigen Kommune.
Søknad gielder også dispensasion fra byggegrensa mot elva.

97 /24 ble skilt ut fra 97 /LS for ca I-0 år tilbake i forbindelse med

skifte mellom oss tre søsken.

Vedlagte kartskisse viser ønsket tomteplassering samt den tenkte
plassering av hytta sorn får et BRA på nær 70 liv.meter.

Terrenget her er hellende mot sørøstog hyttas grunnplan er tenkt
lagt ca 1,5 m over nivå hvor innkjøring og parkering finner sted.

Kartet viser også hvor vannledningen trl97 /LS går, den ble lagt i

L956 og gravd ned for hånd til dybde pâ,L,2 - 1.5 m. Utenom

matiordlaget bestod grøften av det man kaller "rødsand" som lagvis

kunne være nokså hard for manuell handtering.

I den nevnte sørøsthellingen hvor hyfta er tenkt lagt er det over
årtier tatt ut utallige lass for oppfflling og planering på 97 /L5, og

massene bestod av samme "rødsand" som før nevnt, sä å si steinfri.

Fra 1870-årene og til ca L973 har hele skråningen ned til elva også

vært en del av gårdens slåtteland. Pga hellingery som er på anslagsvis

35 til 40 grader, ble det slått for hånd. Fast og godt jordsrnonn men

lite avkastning. I dag har skogen overtatt helt fra elva og opp, trær på

både fire og fem meter. Fra "dalkanten" kan man såvidt skimte elva

når trærne står med løv. (Se bildelJ

1
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Etter to dagers solid regnvær og dermed god vannføring tok jeg i går

(L9.06.)7) en inspeksjonstur langs elva. Der er ingen stryk eller
andre hindere som giør at strømningshastigheten øker eller styrer
mot land, noe som kunne forårsaket utvasking og derpå utglidning.
På grunn av relatiw liten helling glir den jevnt og rolig forbi, slik den

alltid har gjort i min tid. Elva framstår ikke som noen fiskeelv men

om en hobbyfisker går forbi vil han ikke kunne se hytta da denne er
plassert langt fra bakkekanten og i tillegg er senket i terrenget. [Se

bilde 2 og3).

Som en konklusjon mener jeg at intet taler mot at dispensasion

innvilges, dette ut i fra de stabile grunnforhold som råder og

erfaring gi ennom tidene.

Ole Berg

Flekkos
8286 Nordfold

Vedlegg: 1. Kartskisse over tomt- og hyfteplassering

2. Bilde 1

3. Bilde 2

4. Bilde 3

2
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Sak 50/17

SØKNAD OM DISPENSASJON - UTBYGGING AV ANTENNEANLEGG,
JOMFRUHÅGEN, ENGELØYA

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Gunnar Svalbjørg
t7l68l

Arkiv: G/BNR 7612

Saksnr.:
sjlt7

Utvalg
Plan- og ressursutvalget i Steigen

Møtedato
05.09.20t7

Forslag til vedtak:

Nord_Salten Kraft AS gis dispensasjon fra byggeforbudet i strandsonen, plan- og
bygningsloven $ 1-8 og fra LNFR område fastsatt i kommuneplanens arealdel, for
oppføring av antenneanlegg for bredbånd i tråd med søknad.

Byggetillatelse vil gis i eget delegert vedtak hvis dispensasjon innvilges.

Saksutredning:
Steigen kommune har mottatt søknad fra Nord - Salten Kraft AS. Det søkes dispensasjon for
å sette opp en 5 mhøy antennemast for radiobasert bredbånd i LNFR -område (Landbruk,
natur, friluftsliv og reindrift) i kommuneplanens arealdel i område Jomfruhågen (ved
Korsaksla) på Engeløya i Steigen.

Begrunnelse for dispensasjon er at tiltaket gjelder utbygging av bredbåndsdekning i området,
som er av stor samfunnsmessig betydning.

Søknaden er sendt pähøringtil berørte myndigheter. Det har ikke kommet merknader til
søknaden.

Artskart og Naturbase er også sjekket og en har ikke funnet at tiltaket kommer i konflikt med

Uatumangfoldslovens bestemmelser

t
76/16

J

Plassering av antenneanlegg er rød prikk

Side 30 av 43



Sak 50/17

'",t'"
76ll

1n
Y.r< .rN.i

tl iu¡tt

dlr,

¡üó \
'r 

'' /'

JOâU
Jom lrfh âgðr¡

76/2

Kart fra søknad

Vurdering:
En antennemast for bredbånd må sies å ha stor samfunnsmessig betydning. Det er alikevel
klart at det vil kunne vurderes alternativ plassering hvis antennemasta kommer i konflikt med
viktige natur eller kulturlandskap, er darlig tilpasset landskapet, er skjemmende for naboer,
kommer i konflikt med viktige friluftsområder eller kommer i konflikt med andre viktige
interesser ivaretatt i LNFR området, eller i strandsonens 100 meters belte.

I dette tilfellet er det innhentet nabovarsel og søknaden er sendt på høring tilberørte
myndigheter. Det har ikke kommet merknader i saken. Antenna kommer i et viktig
kulturlandskapsområde, men det anses at en 5 meter høy antenne ikke vil påvirke
kuturlanskapet ne gativt.

Det vurderes derfor at hensynet bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra ikke er vesentlig
tilsidesatt og at fordelene ved å gi dispensasjon etter ei samla vurdering anses å være klart
større enn ulempene, jfr. PBL. $ l9-2 andre ledd.

Vedlegg:
Bilde av antenneanlegget

,À"..
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lllustrasjon/tegning

Bygghene Nod-Salten Kraft AS

El Tegninger mast
Prcsjekt Steken

Opprettet 24.420t7 Êndret 24.42t17
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Antenner

Gittermast 5m
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Gittermast 15m

Bakkenivå
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lllustrasjon/tegning

Bygghene Nord-Salten Krafr AS

E3 Eksempel 15m mast
Pmsjekt Steigen

Opprettet 24,42017 Endret 24.42017(ù NETTP'AN
Daniel Sandsleth Side 3 av 3
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SØKNAD OM DISPESASJON. UTBYGGING AV BREDBÅNDSDEKNING.
HAMMER, ENGELØYA

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Gunnar Svalbjørg
171682

Arkiv: G/BNR 9311

Saksnr.:
5l/17

Utvalg
Plan- og ressursutvalget i Steigen

Møtedato
05.09.2017

Forslag til vedtak:

Nord_Salten Kraft AS gis dispensasjon fra byggeforbudet i strandsonen, plan- og
bygningsloven $ 1-8 og fra LNFR område fastsatt i kommuneplanens arealdel, for
oppføring av antenneanlegg for bredbånd i tråd med søknad.

Byggetillatelse vil gis i eget delegert vedtak hvis dispensasjon innvilges.

Saksutredning:
Steigen kommune har mottatt søknad fra Nord - Salten Kraft AS. Det søkes dispensasjon for
å sette opp en 15 m høy antennemast for radiobasert bredbånd i LNFR -område (Landbruk,
natur, friluftsliv og reindrift) i kommuneplanens arealdel i område Hammer på Engeløya i
Steigen. Det søkes også om dispensasjon fra 100 meters byggeforbud i strandsonen, jfr PBL $

1-8 da masta ligger ca 95 m fra strandlinja.

Begrunnelse for dispensasjon er at tiltaket gjelder utbygging av bredbåndsdekning i området,
som er av stor samfunnsmessig betydning.

Søknaden er sendt på høring til berørte myndigheter. Nordland Fylkeskommune har i sitt svar
ikke kommet med vesentlige merknader i saken men det vises til tiltakshavers aktsomhets- og
meldeplikt etter kulturminnelovens $ 8 andre ledd dersom en under markinngrep skulle støte
på fornminner

Artskart og Naturbase er også sjekket og en har ikke funnet at tiltaket kommer i konflikt med
Naturmangfoldslovens bestemmelser.
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Plassering av antenneanlegg er rød prikk i LNFR område
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Kart fra søknad

Vurdering:
En antennemast for bredband må sies å ha stor samfunnsmessig betydning. Det er alikevel
klart at det vil kunne vurderes alternativ plassering hvis antennemasta kommer i konflikt med

viktige natur eller kulturlandskap, er dårlig tilpasset landskapet, er skjemmende for naboer,

kommer i konflikt med viktige friluftsområder eller kommer i konflikt med andre viktige
interesser ivaretatt i LNFR området, eller i strandsonens 100 meters belte.
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I dette tilfellet er innhentet nabovarsel og søknaden er sendt på høring til berørte myndigheter.
Det har ikke kommet vesentlige merknader i saken og antennen er heller ikke plassert i
område markert som viktig i temakart til kommuneplanens arealdel.

Det vurderes derfor at hensynet bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra ikke er vesentlig
tilsidesatt og at fordelene ved å gi dispensasjon etter ei samla vurdering anses å være klart
større enn ulempene, jfr. PBL. $ 19-2 andre ledd.

Vedlegg:
Bilde av antenneanlegget
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SØKNAD OM DISPESASJON. UTBYGGING AV BREDBÅNDSDEKNING.
GRÅDUSSAN ENGELØYA

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Gunnar Svalbjørg
171683

Arkiv: G/BNR 85/1

Saksnr.:
52117

Utvalg
Plan- og ressursutvalget i Steigen

Møtedato
05.09.2017

Forslag til vedtak:

Nord-Salten Kraft AS gis dispensasjon fra område BOP5_1, Område for privat og
offentlig tjenesteyting, museum, fastsatt i kommuneplanens arealdel, for oppføring av
antenneanlegg for bredbånd i tråd med søknad. Det gis også dispensasjon fra krav om
reguleringsplan for tiltak i området.

Byggetillatelse vil gis i eget delegert vedtak hvis dispensasjon innvilges.

Saksutredning:
Steigen kommune har mottatt søknad fra Nord - Salten Kraft AS. Det søkes dispensasjon for
å sette opp en 15 m høy antennemast i område BOP5_1, Område for privat og offentlig
tjenesteyting, museum, i kommuneplanens arealdel i område Grådussan iBø päEngeløya. Det
må også behandles en dispensasjon fra kravet om reguleringsplan for tiltak i området.

Hele Grådussan ligger også i en sone med særlig hensyn til kulturmiljø som har følgende
retningslinj e i kommuneplanens arealdel:

2.2 Sone med særlig hensyn til kulturmiljø
Tillatelse til utbygging kan kun gis dersom nybygg, tilbygg eller ombygging er tilpasset
omgivelsene, kulturminne og kulturlandskapets opplevelsesverdi mht. bygningsform, volum og
mqterialvalg. Nye tiltak som berører landskapet, somfor elcsempel oppføring av nybygg,
vesentlig endring av vegetasjon og markoverflate, arrondering av løsmasser mv på meldes til
vernemyndighetene før tillatelse kan gis.

Begrunnelse for dispensasjon er at tiltaket gjelder utbygging av bredbåndsdekning i området,

som er av stor samfunnsmessig betydning.

Søknaden er sendt på høring til berørte myndigheter. Nordland FylkeskoÍrmune har i sitt svar
ikke kommet med vesentlige merknader i saken men det vises til tiltakshavers aktsomhets- og
meldeplikt etter kulturminnelovens $ 8 andre ledd dersom en under markinngrep skulle støte

på fornminner. Det forutsettes også at antenneanlegget plasseres i samråd med Salten
museum.
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I epost fra Nord - Salten Kraft kommer det fram at Nordlandsmuseet har vært på befaring i
området, og at nøyaktig plassering av mast og barduner vil skje i samråd med
Nordlandsmuseet.

Artskart og Naturbase er også sjekket og en har ikke funnet at tiltaket kommer i konflikt med
Naturmangfoldlovens bestemmelser.

Plassering av antenneanlegg er rød prikk

å5/r

Õrådus¡r

Kart fra søknad

Vurdering:
En antennemast for bredbånd må sies å ha stor samfunnsmessig betydning. Det jobbes i dette
tilfellet også med at masta kan benyttes til å bedre mobildekningen i området, noe det er stort
behov for.

Det er allikevel klart at det vil kunne vurderes alternativ plassering hvis antennemasta
kommer i konflikt med viktige natur eller kulturlandskap, er dårlig tilpasset landskapet, er
skjemmende for naboer, kommer i konflikt med viktige friluftsområder eller kommer i

o
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konflikt med andre viktige interesser ivaretatt i LNFR området, eller i strandsonens 100

meters belte. Grådussan har også viktige kultur- og krigsminner.

I dette tilfellet er søknaden sendt på høring til berørte myndigheter. Det har ikke kommet
vesentlige merknader i saken utover det som er referert over og det forutsettes at

Nordlandsmuseet kontaktes før nøyaktig plassering av master og barduner.

Det vurderes derfor at hensynet bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra ikke er vesentlig
tilsidesatt og at fordelene ved å gi dispensasjon etter ei samla vurdering anses å være klart
større enn ulempene, jfr. PBL. $ l9-2 andre ledd.

Vedlegg:
Bilde av antenneanlegget
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SØKNAD OM DISPESASJON - BYGGING AV ANTENNEANLEGG -
NAUSTHÅGEN, NORDSKOT

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Gunnar Svalbjørg
t71684

Arkiv: G/BNR 2813

Saksnr.:
53/t7

Utvalg
Plan- og ressursutvalget i Steigen

Møtedato
05.09.2017

Forslag til vedtak:

Nord_Salten Kraft AS gis dispensasjon fra byggeforbudet i strandsonen, plan- og

bygningsloven $ 1-8 og fra LNFR område fastsatt i kommuneplanens arealdel, for
oppføring av antenneanlegg for bredbånd i tråd med søknad.

Byggetillatelse vil gis i eget delegert vedtak hvis dispensasjon innvilges.

Saksutredning:
Steigen kommune har mottatt søknad fra Nord - Salten Kraft AS. Det søkes dispensasjon for
å sette opp en 15 mhøy antennemast for radiobasert bredbånd i LNFR -område (Landbruk,
natur, friluftsliv og reindrift) i kommuneplanens arealdel i område Nausthågen på Nordskot i
Steigen. Det søkes også om dispensasjon fra 100 meters byggeforbud i strandsonen, jfr PBL $
1-8 da masta ligger ca 55 m fra strandlinja.

Begrunnelse for dispensasjon er at tiltaket gjelder utbygging av bredbåndsdekning i området,

som er av stor samfunnsmessig betydning.

Søknaden er sendt på høring til berørte myndigheter. Nordland Fylkeskommune har i sitt svar
ikke kommet med vesentlige merknader i saken men det vises til tiltakshavers aktsomhets- og
meldeplikt etter kulturminnelovens $ 8 andre ledd dersom en under markinngrep skulle støte

på fornminner

Artskart og Naturbase er også sjekket og en har ikke funnet at tiltaket kommer i konflikt med
Naturmangfoldslovens bestemmelser.
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Plassering av antenneanlegg er rød prikk
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Kart fra sØknad

Vurdering:
En antennemast for bredbånd må sies å ha stor samfunnsmessig betydning. Det er alikevel
klart at det vil kunne vurderes alternativ plassering hvis antennemasta kommer i konflikt med
viktige natur eller kulturlandskap, er dårlig tilpasset landskapet, er skjemmende for naboer,
kommer i konflikt med viktige friluftsområder eller kommer i konflikt med andre viktige
interesser ivaretatt i LNFR området, eller i strandsonens 100 meters belte.
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I dette tilfellet er innhentet nabovarsel og søknaden er sendt på høring til berørte myndigheter.
Det har ikke kommet vesentlige merknader i saken og antennen er heller ikke plassert i
område markert som viktig i temakart til kommuneplanens arealdel.

Det vurderes derfor at hensynet bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra ikke er vesentlig
tilsidesatt og at fordelene ved å gi dispensasjon etter ei samla vurdering anses å være klart
større enn ulempene, jfr. PBL. $ l9-2 andre ledd.

Vedlegg:
Bilde av antenneanlegget
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SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFE,RDSEL PÅ BARMARK. TOR
HELNES

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Gunnar Svalbjørg
t71714

Arkiv: K01

Saksnr.:
54117

Utvalg
Plan- og ressursutvalget i Steigen

Møtedato
05.09.2017

Forslag til vedtak:

Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og islagte
vassdrag, $ nr. 6, samt i henhold til Steigen kommunes retningslinjer for slike søknader,
gis Tor Helnes dispensasjon for bruk av ATV med reg.nr. YJ 9822. Tillatelsen gielder
på frossen mark i perioden 1.10.17 og tit 31.4.2018 og gielder for transport av ved til
egen bolig fra gnr./bnr l2l2 i Steigen i henhold til søknad.

Vilkår:
o Gitt kjøretillatelse gielder kun for inntegnet trasé og kun med formål transport

av ved og gielder kun på frossen mark.
o Det forutsettes at kjøringen ikke medfører terrengskader. Hvis terrengskader

oppstår skal kjøring umiddelbart stanses.
o Ferdselen skal være så skånsom og hensynsfull som mulig og utføres på en slik

måte at den er til minst mulig forstyrrelse for dyreliv, fugleliv og annen
virksomhet og ferdsel i området.

o Nattforbud: All kjøring mellom 1d22.00 og 07.00 er forbudt. Dette gielder all
kjøring tillatt fra kommunen etter søknad.

o Denne tillatelse skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av politi,
naturoppsyn eller kommunens delegerte.

o Mislighold av dispensasjonen ogleller vilkår satt i denn samt endrede
forutsetninger, kan føre til inndragning av dispensasjon.

Saksutredning:
Tor Helnes, Gylseth søker om å benltte ATV for å kjøre ut ved fra
gnr./bnr. l2l2 i mellom Skogmo og Gylseth. Han har skriftlig tillatelse fra grunneier. Siden
det er snakk om vedhenting til privat forbruk er det klart at det ikke er snakk om næring og
således søknadspliktig. Det søkes om tillatelse for en sesong og Helnes oppgir at han kun skal
kjøre pä frossen mark og at stedet det søkes om kjøring til er valgt fordi det er bra ved der.

Bakgrunn:
I lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10juni 1977 w.82, $ 3 fastslås at motorferdsel
i utmark og vassdrag ikke er tillatt med mindre annet følger av loven eller vedtak med
hjemmel i loven. Hjemmel for dispensasjon for kjøring på bar mark med ATV må være

knyttet opp mot nasjonal forskrift, $ nr.6. Forskriftstrjemmelen skal bare kunne anvendes i
unntakstilfeller og kjøring skal kun tillates i spesielle tilfeller.
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Steigen kommunes retningslinjer for motorferdsel i utmark, fastsatt av PLR 15.10.13,
beskriver barmarkskjøring slik:

Vurdering:
Ut fra lovens bestemmelser kan ikke henting av ved til egen bolig på barmark sies å være et
unntakstilfelle eller et <helt spesielt tilfelle> slik loven krever, men snarere en vanlig ting å
g¡øre. Så lenge hentingen av ved ikke er næring (inkludert stell av skogseiendonìmer av en
viss størrelse), bør det derfor ikke åpnes for slik kjøring, men henvises til snødekt mark med
snøskuter/ evt. frossen mark. I dette ligger det også faren for mange tilsvarende søknader, med
de konsekvenser det vil bety. (Hvis kjøringen skjer i forbindelse med skognæring er kjøring
ikke søknadspliktig, men tillatt med hjemmel direkte i loven). Det er heller ingen skogsveier å

kjøre pä i området og kjøringen vil delvis foregå over myrlendt område. Ut fra dette er det
tvilsomt om det er hjemmel til å innvilge søknaden slik motorferdselloven er utformet.

Det som allikevel taler for å innvilge søknaden er at holmene det skal hogges på gror igjen
slik at rydding av skog og henting av ved er bra og fornuftig sett fra et ressursspørsmål og
også for å beholde åpninger i landskapet. .Ä,pne kystlandskap er viktig for en del arter av både
planter og fugler. En søknad om henting av ved med snøskuter på snødekt mark ville vært
uproblematisk, men langs kysten i Steigen er det ofte snøfattig.

Barmarkskiøring

Terrenggående motorkjøretøyer volder slitasje og skade på terrenget ved at belter og hjul etterlater seg merker
og sår i naturen. På grunn av den sterke økningen i barmarkskjøring i mange områder, og de store
terrengskadene slik kjøring gir, skal forskriftens 5 6 i henhold til statlige veiledere praktiseres enda strengere for
barmarkskjøring enn for kjøring på vinterføre. Dispensasjon for barmarkskjøring utover hva som tillates i loven

m/forskrifter kan kun tillates i helt spesielle tilfeller etter en konkret vurdering. Den enkelte søknad må sees i

sammenheng med forventet antall tilsvarende sØknader. Selv om den enkelte tillatelse ikke vil by på vesentlige
ulemper, kan en søknad avslås av hensyn til de samlede konsekvenser av å innvilge tilsvarende søknader.

Retningslinjer til S 6. - annet særlig behov for transport på barmark

. Søkeren må påvise et særlig behov og kjøringen må være nødvendig og ha et akseptert nytteformål.
o Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte.

o Behovet for transport skal vurderes opp mot mulige skader og ulemper for natur og mennesker knyttet

opp til målet om å redusere motorferdsel til et minimum.

¡ Transport skal fortrinnsvis skje langs traktorveier/kjerreveier.

. Kravet til særlig behov skal vurderes mindre restriktivt på gamle veier, for eksempel i fraflytta grender med

tidligere helårsboliger der det er tvil om veien er å regne for utmark. Det samme glelder på gammel

innmark.

¡ SØknad om transport av ved på barmark utenfor opparbeid skogsvei/traktorvei skal vurderes svært

restriktivt. Risiko for terrengskader skal vurderes, Kjøring på frossen mark eller med snøscooter kan da

være et alternativ.

¡ Dispensasjoner etter 5 6 gis for en begrenset periode og normalt med et gitt antall turer. Der det gis

tillatelse til et gitt antall turer skal det f6res kjprebok med dato og signatur som skal medbringes og

framvises sammen med tillatelse ved kontroll. Overtredelse er å anse som misbruk av dispensasjon.

Original kjørebok skal returneres Steigen kommune umiddelbart etter dispensasjonens gyldighetstid.

I tillegg er det en del generelle bestemmelser
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Det kan derfor vurderes en praksis der det åpnes for bruk av ATV i snøfattige områder på
frossen mark under forutsetningav at det ikke blir terrengskader av kjøringen. En ser ikke
behov for å begrense kjøringen til antall turer til slik hogst, men

Vurdering i henhold til Naturmangfoldloven
Det skal framgå av vedtaket at en vurdering i henhold til Naturmangfoldloven er gjennomført.
Artsdatabanken og Naturbase er sjekket og det er ikke registrert sårbare arter eller naturtyper
som blir berørt av tiltaket. En kan heller ikke se at andre av Naturmangfoldlovens
bestemmelser kommer til anvendelse. Tillatelsen gis derfor etter en vurdering av
Naturmangfoldloven $ I - 12. jfr.$ 7.

Vedlegg:
Kart med øretrasè:
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