
OVERSIKT OVER INNKOMNE MERI(NADER I FORBINDELSE MED HØRING
AV FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN NAUSTHOLMEN OG DELER
AV GRØTøYA.

Merk: Tiltakshaver er gitt anledning til å kommentere merknadene. Det ligger bakerst i dette
dokumentet.
Merk: Steigen kommune sin lurdering av de innkomne merknadene vil bli fremlagt når saken
skal behandles. Det tas sikte på at det skjer 19. juni.

Dokumentene ligger i følgende rekkefølge:

Navn:Sametinget
Dok.beskr:SVAR - REGULERINGSPLAN GPIØTØYA - NAUSTHOLMEN

Navn :Fiskeridirektoratet
Dok.beskr:SVAR - REGULERINGSPLAN GRØTØYA - NAUSTHOLMEN

Navn:Nord-Salten Kraft
DoK.bosKT:MERKNADER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR NAUSTHOLMEN OG
DELER AV GRØTØYA - HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN

Navn: Steigen kommune
Dok.beskr:REFERAT FRA INFORMASJONSMØTE OM REGULERINGSPLAN
NAUSTHOLMEN OG DELER AV GRØTØYA.

Navn:Statens Vegvesen
Dok.beskr:HØRINGUTTALELSE TIL FORSLAG OM REGULERINGPLAN FOR
NAUSTHOLMEN OG DELER AV GRØTØY - GNR. 31 BNR. 7,8,9I STEIGEN
KOMMUNE

Navn:Nordskot og Grøtøy vannverk SA
DoK.bosKT:HØRINGSUTTALELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR
NAUSTHOLMEN OG DELER AV GRØTØYA

Navn:Universitetet i Tromsø
DoK.besKT:MARINARKEOLOGISK VURDERING: DETALJREGULERINGSPLAN FOR
NAUSTHOLMEN OG DELER AV GRØTØYA - HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN

Navn:Ragnar Pedersen
DoK.besKT:INNSPILL TIL FORSLAG TIL BESKRIVELSE, REGULERINGSPLAN
NAUSTHOLMEN OG DEL AV GRØTØY - HØRINGSUTKAST AV 06.02.2018

Navn:Villa Haugen
Dok.beskr:RE:EKSTRA INFORMASJONSMØTE TORSDAG 29. MARS 2018 KL 1300-
DETALJREGULERINGSPLAN FOR NAUSTHOLMEN OG DELER AV GRØTØYA
VEDLAGT FØLGER ET KORT REFERAT FRA DAGENS INFORMASJONSMØTE

Navn:Elin Gjerseth
DOK.bESKT:KOMMENTARER TIL FORESLÅTT REGULERINGSPLAN FOR
NAUSTHOLMEN OG VILLA HAUGEN



Navn:Fylkesmannen i Nordland
DoK.besKT:UTTALELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANFORSLAG FOR
NAUSTHOLMEN OG DELER AV GRØTØYA - 3TI7 - STEIGEN

Navn:Sverre Pettersen
Dok.beskr:MERKNAD PLANFORSLAG NAUSTHOLMEN OG DELER AV GRØTØYA

Navn: Sigrunn Riddervold
DoK.besKT:MERKNADER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR NAUSTHOLMEN OG
GRØTØYA FRA SIGRUNN OG SVEIN RIDDERVOLD, EIERE AV G.NR 31 B.NR 1

Navn:Trond Lohne
Dok.beskr:REFERAT DEBATTM ØTE 27 .MARS KL 1 9. 00

Navn:Trond Lohne
DOK.bESKT:SUPPLERENDE REFERAT FRÅ INFORMASJONSMØTE 29. MARS

Navn:Trond Lohne
Dok.beskr:UTTALE TIL REGULERINGSFORSLAG FOR NAUSTHOLMEN OG DELER
AV GRØTØYA

Navn :Elin Sigfrid Elvegaard
Dok.beskr:AD. DETALJREGULERINGSPLAN FOR NAUSTHOLMEN OG DELER AV
GRØTØYA

Navn:Marit Skjelbreidalen
DoK.besKT:MERKNADER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR NAUSTHOLMEN OG
DELER AV GRØTØYA

Navn:Mattilsynet Region Nord
DoK.besKT:HØRINGSUTTALELSE TIL REGULERINGSPLAN NAUSTHOLMEN -
GRØTØYA

Navn:Stiftelsen Grøtøy Gamle Handelssted
Dok.beskr:FORELØPIG UTTALE REGULERINGSFORSLAG NAUSTHOLMEN Oc
DELER AV GRØTØYA

Navn:Marit Skjelbreidalen
DoK.besKT:TILLEGGSMERKNAD TIL FORSLAG REGULERINGSPLAN
NAUSTHOLMEN OG GRØTØYA

Navn : Nordland Fylkeskommune
Dok.beskr:UTTALELSE - DETALJREGULERINGSPLAN FOR NAUSTHOLMEN OG
DELER AV GRØTØYA, STEIGEN KOMMUNE

Navn:Even Aursand, samt Villa Haugen og Randi Skaug
Dok.beskr:KOMMENTARER TIL INNKOMNE MERKNADER FOR
REGULERINGSPLAN NAUSTHOLMEN OG DELER AV GRØTØY
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Stcigen kommune
Rådhuset
8281 LEINESFJORD

ASSJEGIEHTADALLE /SAKSBEHANDLER

A¡ne Håkon Thornasson, +a? 78 ,17 ¡ll 69

ame.hakon.lhomâssân@såmâdigOi,no

Hovedmottaker:
Sleigen kommune

Gl€fito gå gdådalå /OppClr ved hÊnvendelse

Detaljreguleringsplan for Naustholmen og deler av Grøtøya
- høring og offentlig ettersyn - Steigen kommune

Vi viser lilderes brev av 9.2.2018.

M kjenner ikke til at det er registrert automatisk fredete samiske kulturmínner i det omsøktc
området. Sametinget har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige merknader til nevnte
detaljreguleringsplan på det nåværende tidspunktet.

M minner imidlertid om det generelle aktsomhetsansvaret. Dette bør fremgå av
reguleringsbestemmelsene og vi foreslår følgende tekst når det gjelder dette:

Kulturmlnner og aktsomhctsansvarct.
Skulle det under bygge- og anleggsarbeid i marken komme fram gjenstander eller

andre spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding
sendes Sametinoet omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) S I
annet ledd. Sametinget forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som
skal utføre arbeidet i marken.

Det víses for øvrig til egen uttalelse fra Nordland fylkeskommune.

Varrudagáj/Med hilsen
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Andreas Stångberg
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Arne Håkon Thomassen
senionádediddje/senionådgiver
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Steigen kommune Adm.enhet:

s2s3LEINESFJORD

Nordland
Saksbehandler: Per Sagen

Telefon: 48145625

Vår referanse: 1715232

Deres
referanse:
Dato: 14.02.2018

Steigen konmune Nordland - Uttalelse i tilknytning til høring og offentlig
ettersyn av detalireguleringsplan forNauetholmen og deler av Gtøtøya

Fiskeridirektoratet region Nordland viser til tilsendt forslag til detalireguleringsplan for
ovennewtte områder.

Vi viser også til vår uttalelse i tilknytring til mottatt varsel om oppstart av planarbeidet.

Planområdet omfatter bare marginale sjøområder og vi har følgeliginçn merknader som
følge av mulþ konsekvenser for fiskerünhresser i området.

It¿ted hilsen

Håvard Dekkerhus

seksjonssief

Per Sagen

seniorrådgiver

Breuet er godkient elektronisk og sendæ utenhånilskraen underslcrift

Mottakerliete:
Steigenkommune 82E3 LETNESFIORD

Poitadr..¡.: Postboks 185 58(X Be¡gen

Orgenicacioncnn YÌ1 2ß 420

Bc¡¡k¡¡drc¡¡c: Strandgaten 229 Tclcfon: 55 2l 80 00

F'pæürùesce: postmoltak@fiskerídir,no Intemetù www.fi¡keridir.no

"""'' [ob5

FI STE¡GEN IW Servicekor
Sal$lr€h.

¡

I 5 FEB 2018
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gådori.[
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T:lcf¡l¡;7552ú06



Detaljreguleringsplan for Naustholmen og deler av Grøtøya -HØ... htçs://mail.notes;ce.collabsew,com/data2/200120019/200545550.n..

Fra:
Til¡
cc:

Knut Eri k Sol ha ug < KnutErik.Solhau g @nordsaltenkraft . no >

"postmottak@steigen. kommu ne. no" < postmottak@steigen. kommune. no >

Stig Johansen <stig.johansen@nordsaltenkraft.no>, Frode Danielsen
< Frode. Danielsen@nordsalten kraft . no>

Mandag 19. februar 2018 09:18

Detaljreguleringsplan for Naustholmen og deler av Grøtøya - HøRING OG
OFFENTLIG ETTERSYN

Dato:
Emnc:

l,lerknader til Detalireoulerinosolan for f{aust{rolmen oo deler av

Nord-Salten Kraft AS har både 22 kV høyspcntnett og layspentnGtt

i reguleringsområdet.

Vedlegger oversiktskatt oyer anleggene,

Det vil ikke yære mulig â øke effekt-uttaket på våre anlegg slik de

Gr nå.

Anlegget må forstcrkes hvis dctte blir en real¡tet, omkostningene

med dettc blir belastet bestiller.

Med vennlig hilsen
Knut Erik Solhaug
Avd. leder Nettdrift
Nord-Salten Kraft AS

Tlf. dir. 75 77 10 02 | Mob. 416 64 538
www. nordsalten kraft . no

J{orü-Salten
lfraft AS

S¡gent.:l.Êlî

1 I FEB 2018

ù,i-¡'¡

ril:

I av2 19.02.2018 09.55





Notat LEINESFJORD, 09.03.20 1 8

Til:
Kopi til:
Fra:
Sak:

Salçnr.
171340-3s

Gunnar Svalbjørg
REGULERINGSPLAN GRØTØYA - NAUSTHOLMEN

Arkivkode Gradering
NA\rN Reguleringsplan Gr øtøy a

Avd/Sek/Saksb Deres ref
PUD//GS

REFERAT fn t INFORMASJONSMØTE OM
REGULERINGSPLAN NAUSTHOLMEN OG DELER AV
GF(ØTØYA.

Tid: 8. mars 2018 kl 19.00 - ca20.30

Sted: Feskbruket Nordskot

Tiltakshaverne Randi Skaug (Naustholmen) og John Magne Birkeland og Unni Johnsen
(Villa Haugen) hadde i samarbeid med Steigen kommune invitert til åpent informasjonsmøte
om planforslaget som ligger ute til offentlig ettersyn.

Steigen kommune v/Gunnar Svalbjørg innledet kort om hensikten med møtet.

John Magne Birkeland og Randi Skaug fortalte om sine planer for å utvikle sine eiendommer

Arkitekt Even Aursand presenterte forslaget til reguleringsplan. Det var spørsmål og
kommentarer.

Gunnar Svalbjørg orienterte om hvor saksdokumentene kan sees

(www.steigen.kommune.no/reguleringsplaner), at merknader til planen må leveres skriftlig,
og at høringsfristen er 4.april.

Møtet ble avsluttet med en mere uformell meningsutveksling om reiselivssatsingen og
betydningen den har for Nordskot m/omegn, herunder fordeler og utfordringer.

Det var 27 personer tilstede inkludert innledere.

Ref.
Gunnar Svalbjørg
Plan- og miljøvernleder



G N KOMMU
s

Steigen kommune

Rådhuset

8283 Leinesfjord

Behandlende enhet:

Region nord

Statcns vegvcccn

Saksbehandler/telefon :

Dagfinn Stavdal / 97565735
Vår referanse

18129115-2

Kontoladressa

Dr€yfush¡ñmarn I l, 3..t9.
8002 BODø

Deres referanse

17 t340-23
Vår dato:

t 4.03.20r I

Høringsuttalelse til forslag om reguleringsplan for Naustholmen og deler av

Grøtøya - gnr. 31, bnr. 7,8,9 i Steigen kommune

Vi viser til brev fra Steigen kommune, datert 09.02.2018, om høring og offentlig ettersyn på

forslag til detaljreguleringsplan for <Naustholmen og deler av Grøtøya>.

Statens vegvesen har ansvar for å sørge þr at føringer i Nasjonal transportplon (NTP),

Statlige planretningslinjerfor samordnet bolig-, areal og transportplonlegging,

vegnormalene og andre nasjonale og regìonale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i
planleggingen. Vi uttaler oss somþrvalter av riksveg på vegne av staten, þmalter av

fylkcsveg på vegne av fyllæskommunen og som statligfagmyndighet med sektoransvsr
innenþr vegtransport.

Saksopplysnlngcr - dcta[rcguhrlngsplancn for N¡usthohncn og dclcr av Gratølß,

Detaljreguleringsplanen med planid 201 700.l ligger utenfor Nordskot ved enden av fv. 635

som vegvesenet forvalter på vegne av fylket. Virksomheter på de regulerte områder vil ha

síne aktiviteter på øyer utenfor dette vegområde.

Hensikten med detaljreguleringsforslaget er å legge t¡l rette for turistbasert nær¡ng med

etablering av anlegg for dette.

Arcalpollt¡skc forlngcr for planarbeldct

Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til frítidsbebyggelse og frítids- og
turistformå|, benevnt BFR/BFT2.

Statens vegvesen har et særlig ansvar for å ivareta trafikksikkerheten for alle traf¡kanter på

og langs vegen, uavhengig av hvem som eier vegen. Stortinget har i Nasjonal transportplan
nedfelt en visjon om et transportsystem som ikke fører til tap av liv eller varig skade,

Post¡d¡cssc

ståtrns vagvcsên

Region ¡ord
Postboks I 4O3

8002 BOÞø

Tclcfon: 22 07 30 00

f I ¡maport-nord@vê9vcsGn. no

O19.nr: 971 03208I

Fakluraadre¡se

Stateís vcgvcsrn
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nullvisjonen. Vegnormalene som er utredet av vegloven, skal vi legge tll grunn for all
planlegglng. Nullvlsjonen ligger også til grunn for vegnormalene.

NasJonel polltlkk

Reg¡jeringens overordnede mål for transportpolitikken peker ut den langsiktige retningen
(Et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskapnlng og bidrar til omstilling til
lavutsl i ppssamfu n net¡r.

Videre er det fastsatt tre hovedmål for framkommelighet, transports¡kkerhet og klima og

miljø:
. Bedre framkommelighet for personer og gods I hele landet
. Redusere transportulykkene i tråd med nullvisjonen
. Redusere klimagassutslippene I tråd med en omstilling mot et lavutslippssamfunn og

redusere andre negative miljøkonsekvenser

Vår vurdering ev planforslaget

lnfluensområdet til denne reguleringsplan og de ulike formål/aktiviteter vil ligge på enden av

fu. 635 hvor det er forholdsvis trangt arealmessig.

Statens vegvesen ber om at eventuelt arealbehov på enden av fo. 635 blir wrdert, og at det

ved behov blir etablert:
. Et parkeringsområde som har et t¡lstrekkelige antall p-plasser, dersom det blir påkrevd

etter utvidelsen av virksomhetenes omfang
r Et tilstrekkelig manøvreringsareal, spesielt for busser og større kjøretøy, som oppfoller

kravene til rafikks ikkerheten på/ lan g s fyl kesvege n

Vl har lngen øvrige merknader eller kommentarer tll regulerlngsplanens dokumenter.

Plan og forvaltning, Vegavdeling Nordland

Med hllsen

John Alvln Mardal

Fagkoordínator Dagfinn Stavdal

Senioringeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer



STEIGEN KOMMUN

NORDSKOT OG GRøÍøY VANNVERK SA
Nordskot
8283 LEINESFJORD
Org.nr. 979 583 532
Kontaktperson: Styreleder Ashild Movik
telefon 913 45 aashild.movi hotmail.com

Steigen kommune

Sendes bare pr. epost til oostmottak@steiqen.kommune.no

Deres ref.: Sak171340-23 PUD/GS. Brev av 9.2.2018

26. mars 2018

HøRINGSUTTALELSE TIL
DETALJREGULERINGSPLAN FOR NAUSTHOLIIEN OG DELER AV GRøTøYA

Vi vil begrense våre uttalelser til å gjelde plandokumentets punkt 7.7. om
vannforsyning, som er relevant iforhold til vannverkets interesser.

Vi vilgjøre oppmerksom på at vannverket har kapasitetsbegrensninger for levering
av forskriftsmessig renset vann, og at vi ikke kan garantere at planlagte utvidelser
ved reiselivsanleggene på Naustholmen og Grøtøya kan forsynes fta nåværende
produksjon av vann, når det også tas hensyn til at øvrige abonnenter ikke skal bli
skadelidende.

Vannverket er imidlertid interessert i å bidra med å legge til rette for økt kapasitet,
som innebærer organisering og investeringer som vi foreløpig ikke har fått utredet.

Med vennlig hilsen

NORDSKOT OG GRøTøY VANNVERK SA

Ashild Movik
styreleder

1
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Tromcø lUluseum - Univerritetsmu3oet
Deres ref.: saksnr. 1713,10-23

Vår ref.: 201712698

Dato: 27.03.2018

Steigen kommune

Marinarkeologisk vurdering : Detaljreguler¡ngsplan for Naustholmen og
deler av Grøtøya - hør¡ng og offentlig ettersyn

Vi viser til ovennevnte oversendt Tromsø Museum til vurdering angående kulturminner under vann. Vi viser

også til Tromsø Museums foreløpig uttalelse av 09.05.2017 til melding om oppstart av planarbeid samt

innspill w 13.12.2016 til søknad om tiltak på Naustholmen fra Norske Skaug AS. Etter kulturminnelovens $

14 er Tromsø Museum rette myndighet for forvaltning av kulturminner under vann i Nord-Norge nord for
Rana kommune.

Planforslaget gielder tilretûelegging for turistbasert næring og fellesadkomstarealer. Planlagt tiltâk i sjø vil
omfatte uwidelse av eksisterende kaianlegg og bygging av gangbru over bukta på sørøstsiden avNaustholmen

samt utvikling av småbåthavn på nordsiden av eksisterende gangbru til Grøterya. Både Naustholmen og

Grøtøyt er $ent for sjørettet aktivitet over lang tid med bl.a. handelsvirksomheten tilknyttet Grøtø'y gamle

handelstedet. Det er positivt ât tiltakshav€r har gått bort fra tidligere planer om tiltak i bukta på Naustholmen

hvor det finnes betydelig spor etter eldre aktivitot. Vi vurdere planlagte tiltak som såpass begrenset i omfang

at sannsynligheten for konflikt med eventuelle kulturminner under vann vil være lit€n. Derfor har vi ingen

merknader til planforslaget.

Vi minner tilakshaver 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.

Vennlig hilsen

Stephen Wickler
forsker

stephen.wickl er@uit.no
77 64 50 8t
Dokumentet er elehronisk godkjent og lcrever ikke signøtur

Kopi: Nordland fulkeskommune, Kulturminner i Nordland

Portboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø I 77 64 40 OO / postmottak@uit.no / uit.no / org,nr. 970 422 528 ffi
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Steigen Kommune

8283 Leinesfjord Nordskot 22.A3.2Ot8

Ordfører

Rådmann

PUD Leder

Plan og miljØvernleder

lnnspill til forslag til beskrivelse, Reguleringsplan Naustholmen og del av GrøtØy- HØringsutkast av

06.o2.20L8.

Pkt 6,5 Teknisk infrastrukturVann os Avløo.

Vannforsvninc.

"Va n nfo rsyn ing kom mer fra Nordskot og GrØt4y va n nverk".

"Dette er ett pr¡vat vannverk med begrenset kapasitet".

lnnsolll:l per¡oder Vär/Sommer/Høst 2016 og2Ot7 har Nordskot ogGrqtey vannverk ikke kunnet

levere tilstrekkelig med renset vann til sine abonnenter pga. Økt forbruk av vann som kommer av økt
utbygging og turisme.

Dette må blitatt hensyn til i den nye eventuelle nye reguleringsplanen slik at lokalbefolkningen ikke

blir skadelidende på bakgrunn av økt akt¡v¡tet på Naustholmen og del av GrOtOy.

Av16o

"l dag er det ikke noen struktur eller levering av kloakk til godkjent avhenter".

Kloakken blir kjørt rett tilsjø.

Innspill: Kommunen må sørge for at kommunale retningslinjer og lover også vil gjelde for disse

utbyggerne.



Pkt 6.6 lnfrastruktur/adkomst

"For å komme t¡l Naustholmen og del av GtøtOV må man bruke båt" eller helikopter.

" I dag bruker de aller fleste båt og de fleste kommer via Morøya på Nordskot" da enten med egen

bil eller Hurtiebåt.

lnnspill: Ved såpass stor økn¡ng av overnattingsbelegget vil dette få konsekvenser for havneområdet
på Nordskot.

Dette må også ivaretas.

Det beregnes slik at disse to lokalítetene som søker om ny regulering av sine områder skal kunne ha

kapasitet til ca 5()+ personer (kanskje mere).

Dette v¡l medføre at de trenger opptil 50 parkeringsplasser på Nordskot på de tyngste besøksdagene,

noe dette ikke er tilrettelagt for idag.

Vil i samme innspill minne om reguleringsplan av 19.09.07 saknr 731O7 gnr 28 bnr 142 hvor det skal

være 1 parkeringsplass pr 5 båtplass ved Nordskot Båtforening hvorav en skalværc handikapp

plass/tilrettelagt.

Området vil etter det som jeg kan se blí hardt belastet av den nye næringen.

Når vi også har et brev fra Steigen kommune fra26.O6.2A17 saksnr 141797-tO arkivkode 183 med

avslag for å tinglyse rett¡gheter t¡l Nordskot Båtforening som dette området blant annet var ment for
blir dette ett punkt som mä veie tungt iden nye planprosessen.

I dag har ingen av disse utbyggerne avtale med kaieierne på Nordskot noe de bør ha for eventuell

utbygging.

Pkt 6.7 Risiko o¡ sårbarhet (ROSI

"Brannberedskap"?

lnnsnlll: Hvordan er dette tenkt ivaretatt? Adkomst for utrykning via Nordskot og kulturverdier som

GrøtøV gamle handelsted og øvrig bebyggelse pà Grøt6y og Naustholmen.

Bruk av strandsonen.

Økt turisme vil også kreve at fugleliv og planteliv må ivaretas enda bedre, hvordan håndteres dette?



Pkt 6.12 Støv forurensnins.

"Omrädet er ikke utsatt for stØy forurensning".

lnnspill: Området er og vil bli enda mere utsatt for forurensning all den tid kloakk (sort vann som

omtalt i forslagf går rett i siø og dette vil øke med økt utbygging.

Stoy vil også måtte vurderes da det er snakk om aktivitet og arrangementer utendørs.

Pkt 7.7 Vannforsvnin¡.

lnnspill: se pkt 6.5

"Vannforsyning kommer fra Nordskot og Grøtøy vannverk".

"Dette er ett privat vannverk med begrenset kapasitet".

lnnsplll:l perioder VårlSommer/Hpst 2OL6 og2Ot7 har Nordskot ogGrøtøV vannverk ikke kunnet
levere tilstrekkelig med renset vann t¡l sine abonnenter pga. Økt forbruk av vann som kommer av økt
utbygging og turísme.

Dette må bli tatt hensyn til i den nye reguleringsplanen sl¡k at lokalbefolkningen ikke blir
skadelidende på bakgrunn av økt akt¡vitet pil Naustholmen og del av GrOtOV.

Pkt 7.8 Avløossituasionen.

" Kloakk/sort vann blir sluppet ut til sjø".

lnnsplll: Avløo

I dag er det ikke noen struktur eller levering av kloakk til godkjent avhenter.

Kloakken blir kiørt rett til sjø.

Kommunen må sørge for at sentrale og kommunale retningslinjer og loverogså vilgjelde for disse

utbyggerne.



Pkt 8.1 Generell konsekvenser av planen.

"Her nevnes blant annet vannkapasitet styring av informasjon, positive ringvirkninger for de som

ønsker å drive med næring, positive ringvirkninger for kommunen".

lnnspill: Vannkapasiteten er begrenset som nevnt i pkt 6.5 og pkt 7.7.

Styring av informasjon. Hvordan er dette tenkt ¡varetatt? Hvordan vil utbyggerne og Steigen

kommune sikre at fauna og fugle/dyreliv blir ivaretatt?

Posit¡ve ringvirkninger for de som vil drive med næring? Hvordan vil man ivareta de som ikke driver

næring? Hvordan sikre at privatlivets fred ivaretas?

PosÍtive ringvirkninger for kommunen? Er det noen fakta om dette? Er det forskning som viser at

dette er fakta?

dvriee innsoill som ikke er nevnt idenne olanen. men absolutt burde vært med.

Renovasjonshåndtering bådc på del ¡v GIQEÍV og Naustholmcn.

Hvordan er dette tenkt ivaretatt?

Vil kommuna le retningslinjer/lover bli fulet?

v¡l det bli etablert k¡ldesorter¡ngssystem for disse næringene på fastlandssiden?

Frakt av perconell og gds.

Vil det bli inngått avtaler med kaieiere?

Vil det bli etablert lagringsplasser for gods pâ fastlandssiden?

Vil lover fra eksempelvis sjøfart bli fulgt ved frakt av gods og personell?

Til sist viljeg minne om at jeg ikke er imot utvikling av verken Nordskot, Grøtøv eller Naustholmen

som dette omfatter, men det er vikt¡g at utbyggere, naboer og Steigen Kommune gjør den rette
planleggingen for å komme til en god beslutningsprosess.

Mvh Ragnar Pedersen

Gjerdhågen 9, Nordskot

8283 Leinesfjord.



Re: Ekstra Informasjonsmøte torsdag 29. mars 2018 kl 1300 - Detal.., https://mail.notes.ce.collabserv.com/livemaiy0/FDc6FFAcB4AA...

Fra:
Tit:

cc:

Dato:
Emne:

Villa Haugen <post@villahaugen.com>

svei n@riddervold. no, maritskJel@gmail.com, el i n. gjerseth @ icloud.com,
trond@vannplan.com, elin.elvegaard@outlook.com
gunnar.svalbJorg@stelgen.kornmune.no, andreas.sletten@ste¡gen.kommune.no

Torsdag 29. mars 2018 15:08

Re: Ekstra Informasjonsmøte torsdag 29. mars 2018 kl 1300 -
Detaljreguleringsplan for Naustholmen og deler av Grøtøya

Hei

Vedlagt føIger el kort referat fra dagens informasjon
detaljreguleringsplan for Naustholmen og deler av

mvh

John Magne

Den 2018-03-10 t.L;12, skrev Villa Haugen:
> Hei

) Den 8. mars 2018 bl-e det avholdt et informasjonsmøte på
> Feskbruket,/Nordskot angående reguleringsplanprosessen for NausLhoJmen
> og deler av Gxøløya. Det var 27 personer tilstede inkludert innfedere.

> Siden ingen av våre naboer pä Grøtøya eller Sverre på Naustholmen
> hadde anledning til å delta på dette informasjonsmøtet - inviterer vi
> til et nytt informasjonsmøte torsdag 29. mars 2018 klokken L300 i vårt
) naust tíl de av dere som er pâ Grøtøy/Naustholmen og som har anledning
> til å møte.

> Tanken er å gi dere tilsvarende informasjon som det som b1e gitt fra
> Unnl og meg på informasjonsmøtet 8. mars 2018 angående
> reguleringsplanprosessen for Villa Haugen. Vi understreker at det er
) et informasjonsnøte og ikke et debattmøte eller et beslutningsforum.
> Dere står selvføIgeLíg fritt til å sti11e de spørsmå1 dere måtte ønske
> - så vil vi svare etter beste evne.

) Husk at dere har nulighet til å kontakte Steigen kommune ved Gunnar
> Sva1bj ørg om dere har spørsmål om merknadsbehandling eIIer andre tlng
> ved¡ørende reguleringsplanprosessen.

> Vi ses i påsken.

> Mvh

> Unni og John Magne

> PS! Sverre Pettersen har ikke internett. Samme informasjon er derfor

UNE

Lepenr.: Salsö€t'.
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Re: Ekstra lnformasjonsmøte torsdag 29. mars 2018 kl 1300 - Detal... htþs:l/mail.notes.ce.collabserv.com/livemaiV0/FDc6FFACB4AA...

> tilsendt ham pr sms.

Vedlegg:

REFERAT FRA INFORMASJONSMøTE 29.3. 18,pdf

2av 2 03.04.2018 I t.14



Detaljregulering av Naustholmen og deler av GrøtØy

REFERAT FRA TNFORMASJONSMøTE 29. MARS 2Ot8

Tilstede: Elin Elvegård, Svein og Sigrun Riddervold, Marit Skjelbreidalen, Trond Lohne {Elin

Gjerseth var ikke på Grøtøy og kunne dermed ikke delta).

På vegne av Villa Haugen informerte John Magne Birkeland og UnniJohnsen om den delen

av detaljreguleringsplanen som omhandler @øtøV. Det ble presisert at dette var et

informasjonsmøte og ikke et debatt- eller beslutningsmøte - men at de tilstedeværende

stod fritt til å stille spørsmå|. Eierne av Villa Haugen besvarte spørsmälene etter evne. Det

ble stilt spørsmål om blant annet, allmennrettenferdsel i standsonen, hensynssonen,

adkomst til Grøtøy, bro over Heimsundet, definisjon av gang og sykkelsti, motorisert ferdsel,

med mer. På de områder hvor vi ikke kunne svare ble det vist til at man fikk kontakte

kommunen direkte. Det ble ellers vist til at hver enkelt står fritt til å komme med merknader

til planen innen høringsfristen utlØp

Det ble informert om følgende punkter/tema:

Hvorfor vi har valgt å starte opp overnattings- og serveringsvirksomhet (hotelldrift)

Arealplanens beskrivelse av den nordre del av Grøtøv

Formålet med Villa Haugen virksomheten

Omregulering og at det p.t er hotelldrift i Villa Haugen

Kundesegmenter

Kapasitet nå og fremover

Avløpsløsning

Plankart/illustrasjonskart og planlagt utbygging/de ulike hus/bygninger sorn inngår i

planen

Risikoelementer

Økonomisk betydning for lokal samfunnet av denne type virksomhet

Fremdriftsplan

Møtet ble avholdt i i det eksisterende naustet og pågikk i ca 1,5 timer med start fra 13:00.

John Magne Birkeland

Villa Haugen

Ref



Kommentarer til foreslått reguleringsplan for

Naustholmen og Villa Haugen. Bersen 31.3.201s

Mitt navn er Elin Gierseth, og jeg er eier av g.nr 31 b.nr 4 pâ,Grøtøy

Vi har visst en tid at det ønskes utbygging og turisme i stor stil fra to av

naboene, og i denne tiden har det vokst frem en

konsekvensene av tiltakshavernes planer vil bli.

1. Ferdsel

For min del er det den private sfæren rundt

truet. feg eier fra flaggstanga ved villa Haugen og resten av øyautover (576

mål), og har dermed den eiendommen som er etyndet mål for turgåere.

Inntil i dag har folk stort sett benyttet alléen gjennom gårdstunet mitt som

sti utover øya, ogden økte ferdselen der, samt en visjon om at den bare vil

øke på i årene som kommer, har beþmret meg.

Alléen binder sammen mine to hus pâøya, Telegraphbygningen og Låven,

som på tidlig 8O-tall ble kledd inn og gjoft til hytte for å bevare den gamle

tømmerkassen fra 1635.

På tunet ved Telegraphbygningen ønsker jeg en privat sfære, selv om vi

ligger tett på Villa Haugen. Det har vi per i dag, så lenge folk ikke passerer

Villa Haugen og beveger seg inn på tunet mot alléen.

T

Løpenr-: SåÌsboh. s
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Låven er stedet vi tilbringer solrike kvelder ved bålgryta. Og per i dag går

turistene mellom h¡tevegg og bålgryte. Det er ikke ønskelig.

Når jeg nå ¡rer at jeg ikke ønsker en allmenn ferdsel mellom husene

mine. støtter jeg meg på friluftslovens $1a, 53 og $3a som alle utelukker

allmenn ferdselsrett gjennom gårdstun og mellom hus.

feg har tidligere gitt skriftlig uttrykk for dette til begge tiltakshavere, og

bedt dem finne en annen ferdselsåre utover Øyafor sine gjester. Ettersom

det kan antas at antallet tilfeldige turgåere også vil øke på som følge av Villa

Haugens og Naustholmens bedrifter, må den nye veien derfor være åpen for

allmennheten.

Det gleder meg derfor å lese i dokumentene som ligger til ettersyn at det

foreslås en vei ned bak sjøhusene ved Villa haugen.

Men en forutsetning for at det skal fungere, blir at denne skiltes tydelig som

tursti oppe på stien, slik at folk ledes ned den veien.

Og så får vi i fellesskap se på hvor denne s[<al komme opp videre utover

jordet.

feg vil nØdig måtte stenge av ved flaggstanga for å beholde det ieg har i dag

og håper derfor at en slik løsning vil være tilstrekkelig.

2



2. Adkomst til øya

Den adkomsten som i dag finnes for Villa Haugens gjester er slik jeg forstår

det ikke tilstrekkelig samt truet pga broens tilstand og usikre eierforhold.

En utbedring av begge vil íkke forandre det faktum at turisme i båthavnen

og opp mellom husene vil forandre livet päøyafor oss som har hus der.

Den eneste løsningen som er fornuftig på et så lite sted, er at begge

tiltakshaverne har egen adkomst, og kan ha all sin trafikk på egen eiendom.

Naustholmen har det, Villa Haugen burde få en egen marin4 nede ved

sjøhuset.

På den måten vil ferdselen minimaliseres og færre bli berørt

Det aller beste hadde vært om broen ble revet, slik at Naustholmens gjester

kunne komme sjøveien til utmark dersom de vil gâ på tur på Grøtøya.

3. Dyre- og fugleliv og bærplukking

De siste årene har vi sett langt mindre til ville dyr på øya. Tidligere var

reven en hyppig gjest, og det gikk aldri en sommer uten at vi så elgen minst

én gang. I fjor sommer så jeg verken elg eller rev i løpet av de 7 ukene jeg

var på Øya.Jegtenker at det kommer av øktferdsel.

Høst og vinter har der vært et yrende liv av storfugl som ryper og orrfugl på

øya.Hvavil ferdselen gjøre med bestanden i fremtiden?

3



Der er også minst ett ørnerede nær øyas topp. Slikt ønsker ieg å bevare i sin

naturlige form, ikke gjøre til en turistattraksjon.

Det vil også bli et større press på øyene utenfor i form av kajakþadlere.

Disse øyene eies avmin tante og min mor, og nyttes av oss til multesanking.

Det er viktig at tiltakshaverne informerer gjestene sine om at å sanke

multer ikke er tillatt. Det vil si å plukke og ta med seg fra stedet.

Mvh

Elin Gjerseth

elin@gierseth.no

Tlf.92665559

4



1'1:ì',;j Fylkesmannen i
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Steigen kommune
Rådhuset
8281 Leinestjord

frn noosk@fylkesmannen.no
Ttf:

Vår ref: 201712252
Deres ref: 171340

Vår dato; 03.04.2018
Deres dato: 09.02.2018

Arkivkode: 42'1.4

Uttalelse til detaljreguler¡ngsplanforclag for Naustholmen og deler
av Grøtøya - 31n - Steigen

Fylkesmannen viser til høring datert 09.02.18 av detaljreguleringsplanforslag for
Naustholmen og deler av Grøløya.

Fylkesmannen har ihenhold tilKommunal- og moderniseringsdepartementets brev av
22.12.17 ansvar for å samordne innsigelser fra regionale statsetater i Nordland i plansaker.
Til denne planen foreligger det ingen innsigelser, og derfor ingen samordningsplikt.

PLANFAGLIGE RAD
Planen legger til rette for turistbasert næring. Det aktuelle reguleringsområdet inngår i et
areal som i kommuneplanens arealdel er avsatt som kombinert formål <Bolig-
/Fritidsbebyggelse/Fritids- og turistbebyggelse>. Sjøarealet er i overordnet plan avsatt med
underformål aFrilufrsområde>. Reguleringsplanen er, med unntak av småbåthavnene, deler
av kaianlegget på Naustholmen og gangveien over Naustholmvågen, itråd med formålet i

overordnet arealplan.

Det følger av kommuneplanens arealdel $ 3.3 at <Nye bygninger skal underordne seg
bestående bygninger når det gjelder bygningshøyde, volum, grad av utnytting mv. og skal
ínnpasses i bestående struktur>. Kommunen bes ta stilling til om planforslaget ligger innenfor
disse rammene.

Frilult¡liv
Naustholmen og Grøtøya er den del av et større utfartsområde som er svært viktig, og
strandsonen utgjør en særlig viktig del av området. Dette fiilufrslivsområdet scorer blant
annet høyt på bruksfrekvens, opplevelsekvalitet, og som område med spesielle natur - eller
kultu rvitenskapelige kvaliteter.

Det framgår av planbeskrivelsen at planen <vil åpne opp for fortsatt bruk av øyene som
utfartsområdeD, og store deler av Naustholmen er regulert som naturområde. Fylkesmannen
vurderer til tross for dette at BH4, BH6 og BAS2 er uheldig lokalisert ut fra friluftslivhensyn.
Lokaliseringen av hytter og gapahuklignende bygninger i forbindelse med fritids-og
turisformåltilforhøyningen i landskapet nord på Naustholmen vilvirke privatsierende på
denne delen av øya. Ettersom det er bratt ned mot sjøen, vil man gjennom den foreslåtte
arealdisponeringen her, stå ifare for å eksludere allmennheten fra denne delen av holmen.
Dette gjør seg spesielt gjeldende ettersom plasseringen av utleieenheter ligger säpass høyt i
terrenget på en forholdsvis liten holme.

Besøksadresse: Stalens Hus

Moloveien 10,8002 Bodø
Postådresse: Poslboks 1405
8002 Bodø

Miüøwmavdelinge
Telefon:75 53 l5 00

TeleEks: 75 52 0577

fnnopost@fylkeômannen.no
www,fylkesmannen.no/nordland
Orgen¡sssJonsnr.i 971 764 687

Løpenr.:
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Fylkesmannen ber ut fra friluflslivshensyn at det sees på muligherten av å samlokalisere
disse utbyggingsområdene mellom BH3 og BHS. Deüe vilivesentlig mindre grad privatisere
holmen og sikre at bebyggelsen blir liggende lavere iterrenget.

Når det gjelder avsatt naturområde under <<Grønnstruktun)! er det iforslag til
planbestemmelse $ 6.1 åpnet for følgende:

<<(.. .) Skilt, enkel belysning, infrastruhtur i bekl<en (stier og sewicefunksjoner for à
beþne utleiehyttar) og installasjoner tillates oppført innenfor omrädet avsatt til
naturomrâde nârdette betjener den turistrcttede næringsvirksomheten. Enkle bygg
(tørftoaletter/ lager etc med maksimal stønelse pà 2m2) kan oppføres inntil 10 meter
fra områder avsatttilHotell og ovematting (BH tl-6). Smâ, enkle bygg ska/plasseres
bak ovemattingsbygg setf fiia sjøen. Turstier Ran opparbeides der terrenget kan
tilrcttelegges for gode og sikrc stier uten at dette medfører sprenging eller støne
inngrcp i tenenget.>

Med grønnstruktur menes ilølge Ot.prp. nr.32 (20O7-2008) s. 214 el <sammenhengende,
eller tilnærmet sammenhengende, vegefasjonsprcget omräde som ligger innenfor eller i
tilknytning til en by eller et feffsted. Formälet gjør det mulig for kommunen â avgrense
hovedstruKurcn i grøntdrag og naturomràder, gjennomgäende tudrag og parker og støne
friomräder, lekeomräder og naturomràder ínnen byggesonen. Grønnstrukturcn vil binde de
grønne omrädene innenfor byggesonen sammen med f¡iluftsomráder utenfor.
Friluftsomrâder vil inngà i LNFR-omrâder i kommuneplanen.>

Arealformålet <<grønnstruktun vil dermed dekke grøntområder innenfor byer og tettsteder
som ikke er knyttet til bestemte utbyggingsområder, men som mer generelt skal ivareta
hensynet til naturuern og befolkningens rekreasjonsinteresser. Hovedformâlet
<grønnstruktun vil kunne detaljeres nærmere ved bruk av de underformål som loven angir,
herunder <<naturområden. Valg av underformål vil kunne ha betydning for hvilke tiltak som
kan iverksettes i området. I et område avsatt til afriområde> eller <park> vil det for eksempel
ikke være i strid med planens formålsangivelse at det foretas en viss opparbeíding og
tilrettelegging for allmenn bruk. I et område avsatt til <naturområde>, som itilfellet for
detaljreguleringsplanforslag for Naustholmen og deler av Grøløya, vil utgangspunktet
derimot være at det ikke skal iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forholdene.
Bestemmelsen som tillater enkle bygg (tøntoaletter/ lager) og evt. <installasjonerD som
betjener den turistrettede næringsvirksomheten vurderes å være istrid med naturformålet
etter pbl. S 12-5.

tlnimumrkr¡v tll regulerlngsplan
I bestemmelsene gis en beskrivelse av tillatt arealbruk, noe som er positivt for å få frem
intensjonen for hvert område. Det er imidlertid et minimumskrav i loven om at det i planen gis
bestemmelsene som klart fastsetter utnyttelsegrad og byggegrense mot sjø. Høydeangivelse
må angis i tråd med måleregler i 18K17 kapittel 5 og tilhørende veileder. Vi forutsetter at
kommunen retter opp dette.

S¡mfunn¡lkkerhet
Det vises til planbeskrivelse, planbestemmelser og utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse
(ROS). lfølge ROS-analysen er stormflo og sterk vind identifiserte som ulfordringer itillegg til
høyspentlednínger og forhold knyttet til bru mellom Grøløya og Naustholmen.
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Stormflo
Det er i planen tatt høyde for dagens nivå for stormflo og fremtidig havnivåstigning. Som det
står i planbeskrivelsen er området skjermet for storhavet. Det vil derfor ikke være stor
bølgepåvirkning i området. I planbeskrívelsen står det at det ikke forventes ekstrem stormflo.
Fylkesmannen vil presisere at nivået for stormflo vil være det samme i planområdet som
utaskjærs, men at det er bølgepåvirkíngen som ikke vil virke i planområdet. For Steigen er
200 års stormflo inkludert havnivåstigning beregnet til kote 3,18 (NN2000). En grense på
kote 3,5 meter anses derfor som fornuftig med tanke på de verdier vi forventer på fremtidige
stormfloer.

Bru mellom Naustholmen og Grøtøya
I planbeskrivelsen fremgår at atkomst lil Grøtøya skjer til flytebrygge tilknyttet gangbrua. I

saken fremgår at gangbrua er i dårlig forfatnlng og mulig må stenges eller rives da
eierforholdene og vedlikeholdsansvaret er uklare.

Fylkesmannen mener det i plansaken må avklares hvorvidt gangbrua og forbindelsen over
Heimsundet er nødvendig for den nye aktiviteten som det tilrettelegges for og allmennhetens
ferdsel. I så fall bør det vurderes å stille krav om utbedring av den, eventuelt som
rekkefølgebestemmelse. Planmyndigheten bør uansett ta stilling til om sikring av bruområdet
er nødvending før området tilrettelegges for økt aktivitet.

Brua mellom Naustholmen og Grøløya er ikke spesielt vurdert i ROS-analysen, men det
nevnes at det er et objekt som er utsatt for vær og vind og dermed slitasje. Det fremgår av
saksdokumentene at brua er slitt men at den anses som trygg å ferdes på i dag. Det vises
også til at alle parter som har interesser i området ønsker å beholde broen som ferdselsåre
mellom de to øyene. Planen åpner for at brua både kan restaureres og eventuelt rives og
bygges opp igjen på samme sted. Planen ivaretar dermed gjenoppbygging om brua skulle bli
skadet i en stormflo- / stormsituasjon.

Det nevnes i planbeskrivelsen at det er utarbeidet et eget brannkonsept for Mlla Haugen og
Naustholmen. Det er ikke nevnt om brua er en del av dette konseptet. Dette bør avklares.

Fylkesmannen vurderer planmessig at saken rundt brua løst, men ví vil på et generelt
grunnlag oppfordre til at interessenter, grunneiere og kommunen forsøker å bringe klarhet i

eieriorhold, ansvarsforhold og vedlikeholdsforhold for å sikre at brua ikke utgjør en generell
fremtidig risiko for mennesker som ferdes i området. Dette vil også kunne klargjøre forhold
rundt en opprydding om brua skulle bli ødelagt istorm.

Med hilsen

Tore Vatne (e.f.)
Seksjonsleder Ole Christian Skogstad

Seniorrådgiver

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.
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Y STEIGEN KOMMUNE
Servicekontoret

Løpenr-: 1qa.Q
Såksbsh.

O 3 APR 2O1B

,A¡lsatsnr. la/?Jlc ) Crr.rv. LlLl

Graderim

ltuo til:

Oslo 3. april20l8

Merknad Planforslag Naustholmen og Deler av Grøtøya

Viser til planforslag kunngiort på www.stciqeü.kommune.nq.
Som eier av bygget som i planforslaget omtales som <<Sverrebuo fremmer jeg med dette
merknad til forslaget.

Jeg har ingen problemer med at det legges bedre til rette for turisme og næringsaktivitet på
Naustholmen og Grøtøya, og håper at planen kan bidra til:

o Min eiendom må ikke reguleres til turistformåV hotell og overnatting.
. Nybygg og aktivitet på Naustholmen må konsentreres til østsiden.

Sverrebua
Jeg har merket meg at det i planbestemmelsenes pkr4.l. undcrpkr 4.1 foreslås at min fritidsbolig
skal kunne benyttes som fritidsbebyggelse frem til bygningen skifter eier, men at den deretter
skal benyttes til turistformål/ hotell og overnatting.

Forslaget vil medføre at det kun vil være en potensiell kjøper den dagen jeg skulle ønske å
selge fritidsboligen.
Planforslaget vil derfor ha økonomiske konsekvenser for meg som eier.

Skulle senere eier ønske omregulering, für det heller foreslås som mindre reguleringsendring.

Nybygg og aktivitet på Naustholmen
Jeg har merket meg at det planlegges nybygg som skal kunne benyttes til selskapsaktiviteter
både på toppen av Naustholmen og på grunnmuren til ishuset.
Begge byggene vil ligge tett opp til min fritidsbolig.

Jeg ber derfor om at det ikke tillates nybygg i det området som er synlig fra Heimsundet, og at
det heller ikke legges til rette for aktivitet som kan virke forstynende for de kulturhistoriske
verdiene rundt Heimsundet eller endrer områdets karakter.

Med vennlig hilsen

Sverre Pettersen
Alunsjøveien26

0957 Oslo
92M91,n

Steigen Kommune
Rådhuset
8283 Leinesfiord

Svene Pettersen.
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MERKNADER TIL DETALJREGULERINGSPI.AN FOR NAUSTHOLMEN OG GRøTøY FRA
STGRUNN OG SVEIN RIDDERVOLD, EIERE AV GNR 31 BNR 1

Naboene pt Grøtøya var samlet til et debattmøte 27,A3.18 hvor reguleringsplanen ble
drøftet. Det ble skrevet referat fra møtet. Dette er sendt til Steigen kommune. Vi vil at
lnnholdet I referatet skal være en del av tilsvaret fra oss.

Neurtholmcn
Reguleringsplanen her er bra. Det er positivt at det ikke tillates ogpføring av bygninger
på vestsiden av øyat mot Heimsundet, Ishuset er planlagt oppført på gammel mur/tomt.
Vi gjør oppmerksom på at det går strømførende elforsyning t2 til L4 meter over
marknivå der Ishuset er tenkt oppført.

GrøtøV
Dagens adkomst fra brua og opp tll Villa Haugen eies av gnr 31 brn 1, boftsett fra et lite
parti av veien som ligger foran gnr 31 bnr 3 (Marit Skjelbreidalen). Vår del av veien
ender ved grensa til Vllla Haugen. Vl godtar ingen endring på dette. Alle
naboeiendommene har hatt og har i dag nødvendig adkomst på denne gårdsveien, dette
gjelder også v¡lla Haugen.

Det går i dag en stí fra gårdsveien og ned til Villa Haugen sltt naust på vestsida av øva.
Den øvre del av stien ligger på Vllla Haugen sin tomt, den nedre del ligger på gnr 31 bnr
1. Vi har ikke noe i mot at denne stien benyttes som adkomst til naustet over vår
eiendom, men da må gnr 31.1 fullt ut også kunne bruke den øverste delen av veien,

Slik ví ser det har Villa Haugen i dag god nok sikret adkomst til sin eiendom på
gårdsveien. Vi godtar ikke at Villa Haugen gls en tinglyst rett til å sikre seg egen veirett
og adkomst til eiendommen på eksisterende gårdsvei. Ut fra miljøhensyn vil vi at dagens
gårdsvei skal være som den er i dag. Den skal ikke gruses eller asfalteres.

Vi er kjent med at oppmålings¡ngeniør Harald Víndenes var på Grøtøy den 2. mai 2OL7
for å sjekke eiendomsgrensene, Vi har som eiere ikke fått innkalling til å være med på
denne befaringen og heller ikke fått noe referat fra befaringen. Referatet vil vi gjerne ha
tilsendt. Det er ingen grunn til at tomtegrensene skal endres med reguleringen.

Brua er eneste veiforbindefse mellom Naustholmen og Grøtøy og eneste adkomst til lilla
lr
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hlaugen sin båtplass.

Brua er I sterkt forfall og er i dag lkke forsvarlig å bruke. Den ble bygd av Steigen
kommune i 1968/69 og kommuen har senere vedlikeholdt brua. Brua må enten rives
eller settes i stand slik at Villa Haugen har tilgang til egen båtplass og adkomst til øya.
Om brua rives er det ikke plass til en båtplass til i dagens private bryggeanlegg I

Heimsundet, Dette må ses i sammenheng med at det skal være fri ferdsel gJennom
Heimsundet. Villa Haugen må da etablere seg en ny båtplass et annet sted, for eksempel
på vestsida av øya ved eget naust.

Vannforrynlngcn
Dagqns-vannforsyning er svært ustabil. Med tiltenkt utvldelse ved tiltakene på V¡¡la
Haugen og Naustholmen vil det til tider bli mangelfull tilgang til renset vann fra
Vannverket. Det bør vurderes om utbyggerne må ilegges krav om å borre sin egen
vannfôlekomst.

Halden/GrøtøV 2. april 2018

Med vennlig hilsen
Slgrunn og Sveln Rldderuold
Busterudkleiva 29 d
1782 Halden

Mailadresse
Svein@ridderuold.no
Sio runn. riddervold@qmai l. com

Sendt fra min iPad

Sendt fra min iPad

Sendt fra min iPad
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w STEIGEN KOMMUNE

Referat
Tema
Fremmøtte

Debattmøte 27.mars kl 19.00
Reguleringsforslag for Naustholmen og deler av
Svein og Sigrun (bnr l) Trond (Bnr 2), Elin (bnr

Stiftelsen Gwtøy Gamle Handelssted inviterte 24. februar alle naboer og berørte til
debattmøte med slik dagsorden:

l. Innledning av forslagsstillerne eller planlegger om formålet med planen
2. Innledning av Steigen Kommune om planprosessen og forholdet til kommuneplanen
3. Innledning av StiftelsenGrctøy Gamle Handelssted og konsekvenser for naboer,

allmennheten og kulturverdier

Siden verken forslagsstilleme eller kommunen ønsket å bidra med slike innledninger eller
delta på møtet, foreslo initiativtaker ved innledningen av møtet at det ble lagt opp til at hver
enkelt innledningsvis pekte på hva de synes er viktig å oppnå med planen, og at det deretter
ble åpnet for diskusjon om de forhold som ble påpekt.

De fremmøtte sa seg enig i slik dagsorden for møtet.

Følgende forhold ble trukket fram:

Turistvirksomhet på Naustholmen og Grøtøya
Samtlige var positive til at det legges bedre til rette for turisme og næringsaktivitet på
Naustholmen ogGrøtøya, og håpet at planen kunne bidra til:

r Bedre forhold forankomst til Naustholmen ogGrøtøyamed båt
¡ Bedre vern av de kulturhistoriske verdiene i området.
o Mer stabil forsyning av strøm og drikkevann

Samtlige påpekte at det ikke var hensyntatt i planen og håpet at planen kan justeres.

Tilkomst til Naustholmen og Grøtøya
Alle var enige om at de i dag har god nok tilkomst til sine eiendommer fra foreningsbrygga i
Heimsundet og videre opp gårdsveien mellom husene, og grunneiere til gårdsveien (bnr I og
2) uttrykte at de ikke har planer om å nekte tilkomst til eiendommene på gårdsveien. Trond
presiserte imidlertid at det forutsatte at eiendommene ikke ble bruksendret eller bebygd mer
enn i dag.

Samtlige var forberedt på at planen og den generelle samfunnsutviklingen vil føre til mer
trafìkk mellom husene enn i dag, og Svein pekte at det kans$e er mest problematisk for Elin
Gjerseth på Bnr 4.
Siden trafikken utover Qrøtøy går giennom hennes hage, og dermed ikke kan anses sikret med
allemannsretten, er det ikke nødvendigvis sikkert at hun vil akseptere slik ferdsel dersom/når
trafikken skulle bli større enn i dag.
Han pekte derfor på at man da kan risikere begrensninger i allmennhetens ferdselpíGrøtøya.

Det var derfor enighet om at planen må vise hvordan man vil sikre allmennhetens ferdsel i
området.

I anledning tilkomst ble det i tillegg pekt på at det i dag kun er en gjesteplass for båt i
Heimsundet (som først og fremst er tiltenkt gjester til de som er medlemmer i Heimsundet
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Båtforening), og at allmennheten derfor som oftest velger å forlegge egen båt på
Naustholmen-
Tilkomsten for allmennheten vil dermed bli ytterligere svekket dersom broa over Heimsundet
skulle bli stengt eller revet.

Det var derfor enighet om at allmennheten må sikres tilkomst tilGrøtøya ved å bevare og
sikre broen.

Samtlige reagerte i tillegg på at det i planen legges opp til at Villa Haugen skal sikres båtplass
på felles brygge forank¡et på Grøtøysiden for å unngå at virksomheten mister tilkomsten
dersom broa skulle bli stengt eller revet.
Først og fremst fordi det vil stenge sundet for ferdsel med båt.

Selv om det kun skal anlegges en ekstra båtplass (minimum 2,5 meter) på felles bygge fra
Grøtøysiden vil det medføre at <deden> må flyttes lenger øst til der Villa Haugen har sin
brygge i dag. Der er dybden iht planforslaget kun ca 1,5 meter og der er fri ferdsel i tillegg
hindret ved at passasjen mellom bropilarene der er stengt med wire i flomålet (og i høyde med
brodekket).

Trond pekte på at Fylkeskommunen har forutsatt at ferdsel med båt i sundet ikke må hindres.
I forlengelsen av det pekte Trond videre på at om ny brygge på Bnr I giøres offentlig
tilgiengelig, vil allmennheten også kunne ta seg til Grûøya via den bryggen, og derfra ferdes
utover pâ øyavia den stien som er foreslått i bakkant av dagens og planlagte bygg på Bnr 8.

Det var derfor enighet om at Villa Haugen må anlegge egen brygge for drivere og giester på
egen shand og at brygga må giøres ofÏêntlig tilgjengelig.

De kulturhistoriske verdiene på Naustholmen og Gsøtøya.
Samtlige var opptatt av at de kulturhistoriske verdiene i området må sikres og var da først og
fremst opptatt av det området som synes fra Heimsundet.
Siden nye bygg på Villa Haugen i første rekke er konsentrcrt på nordsiden var man mest
opptatt av planlagte tiltak på Naustholmen.

Det ble spesielt reagert på at det planlegges nybygg på toppen av Naustholmen og i
innseilingen til Heimsundet som vil bli svært synlige fra det kulturhistoriske området rundt
Heimsundet.
Det ble i tillegg reagert på at bygget på toppen av Naustholmen og nybygg på grunnmuren til
ishuset skal kunne benyttes til selskapsaktiviteter, og at Ishuset skal kunne utstyres med en

større port mot dammen i nord som kan fungere som <lysinnslipp når bygningen er i bruk>.

Mens utearrangement på Naustholmen i dag s$er på Damskipskaia, frykter vi at planen
legger opp til at fest og moro i stedet skal flyttes over mot Heimsundet og at porten i Ishuset i
praksis vil tjene som sceneåpning eller bar rettet mot uteområdet rundt isdammen.

Trond pekte på at Fylkeskommunen har forutsatt at det innarbeides en hensynssone i <<det

synlige landskapsrommet rundt handelsstedet og sundet, inkludert <Villa Haugen> og de deler
av eiendommene gnr 3l bnr I og 9 som ligger nært handelsstedet, brua, gang'og sykkelveien
og de mest nærliggende og synlige delene av NaustholmenD, og forutsatt at det i dette

området ikke bør < tilrettelegges for tiltak som blir visuelt forstyrrende eller skjernmende for
miljøet, eller som endrer områdets karakter>.



Samtlige sluttet seg til Fylkeskommunens uttale og ønsket at det ikke må tillates nybygg i det
området som er synlig fra Heimsundet, og at det heller ikke skal legges til rette for aktivitet i
dette området som kan virke forstynende for de kulturhistoriske verdiene eller endrer
områdets karakfer.

Strøm og vannforsyning
Elin Elvegård var opptatt av at dagens strømforsyning er ustabil og at tilfeller av varierende
spenning har økt etter at aktiviteten i området har tatt seg opp.
Marit var opptatt av at vannverket i fior ikke var i stand til å forsyne abonnentene med nok
rensavann nllr turistaktiviteten var høy, og derfor forsynte abonnentene med urenset vann i
store helger på sommerstid.

Det var derfor enighet om at det må innarbeides i planen at vannve¡'ket må sikre nok kapasitet
til dagens abonnenter før ðet kan knyttes til flere bygg eller legges til rette for stor aktivitet i
allerede ti lknyttede bygg.

Møtet ble avsluttet kl22.A0 med enighet om at Trond skulle lage rcferat fra møtet og sende
det til de fremmøtte for god$ennelse, og deretter overcende kopi av referatet til Elin Gjeseth
(bnr 4), Sverre Pettersen (Sverrebua på Naustholmen) og Steigen kommune.

Grøtøy 28.03.18

Trond Lohne

Ettersbift:
I møngel øv printer ble dolcumentet i løpet av 28.03 distribuert til defremmøtte pr mail og
lagringspínne, og godkjent ov samtlige.
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Reguleringsforslag Naustholmen og deler av Grøtøya
Trond Lohne
Naboer, berørte, forslagsstillere, plankonsulent og planmyndighet
2. april 2018
Supplerende referat frå informasjonsmøte 29. mars

Viser til referat fra Villa Haugen for informasjonsmøte 29. mars.
Det fremgår der at det ble gitt informasjon om planene for forretningsmessig drift av Villa Haugen, og
at det ble stilt spørsmål om forhold knyttet til reguleringsforslaget.
Hvordan spørsmålene ble besvart fremgår imidlertid ikke av referatet.
I dette supplerende referat giengis derfor hvordan spørsmålene ble besvart.

Kai i egen strand og offentlig ferdsel på Villa Haugen
Marit spurte om hvorfor man ikke hadde fulgt opp lovnaden på info-møte 17.A4.2017 om å <sjekke ut
muligheten for adkomst via vestsiden av øyarr.
Det ble svart at det var fulgt opp i diskusjon med kommunen i ettertid av info-møtet.
Kommunen hadde imidlertid vært tydelige på at det ikke ville bli akseptert.
Det ble oppgitt at kommunen hadde begrunnet det med at arealplanen kun omfatter landområdet og at
det ikke kan fremmes planforsl4g for områder utenfor arealplanen.
Kai på egen strand var derfor ikke nærmere vurdert i planarbeidet.

Marit spurte om hvorfor dagens sti mellom planlagt offentlig sti i strandsonen og gårdsveien ikke er
gj ort offentl ig tilgj engelig.
Det ble svart at dagens sti er et tråkk og ikke en sti og vil bli {emefgrodd igien.
Siden Villa Haugen foreslås regulert til byggeområde, og dermed stengf for offentlig ferdsel, fulgte
Trond opp med spørsmål om hvordan man da så for seg at offentligheten skulle kunne benytte den
planlagte stien i strandsonen.
Det ble besvart med at det ikke var vurdert i planarbeidet fordi Villa Haugen er et hotell.

Broe
Svein spurte om hva man ville giøre for å sike broa
Det ble svart at problemet med broa er at dekket er råttent.

Gårdsveien
Elin spurte om hva det innebar at gårdsveien va¡ foreslått som sykkel og gangsti.
Det ble svart at betegnelsen sykkel og gangsti kun er en teknisk beskrivelse, og at det er uvesentlig å
legge vekt på det siden planen er at dekket på stien skal beholdes som gfess og berg i dagen.
Trond fulgte opp med å spøne om slike begrensninger ville bli innarbeidet i planen, og om det også

ville bli lag restriksjoner på bruk av motorisert kjøretøy.
Det ble svart at det ikke er behov for å innarbeide slik begrensninger i planen fordi gårdsveien inngår i
hensynssonen og at Fylkeskommunen verken vil tillate motorisert ferdsel eller at dekket på stien
endres. Og dessuten at Villa Haugen iklre ville anskaffe ATV fordi det vil sørpe til stien.

Videre oppfølgingsspørsmål på punktene ble karakterisert som provoserende og ikke besvart.

2. april20lE

Trond Lohne
referent
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Trond Lohne
Idrettsveien 35

5052 Bergen

tnrnd@vannplsn.coÍn
92034645

Steigen Kommune
Pr mail postmottak@steigen.kommune.no STEIGEN KOM UNE

Deres ref,: Yår ref,: april 2018

Uttale til Reguleringsforslag for Naustholmen og deler av Grøtøya

Som hjemmelshaver til Gnr 31 Bnr 2 fremmer jeg med dette uttale til planforslag for
Naustholmen og deler av Grøtøy Steigen Kommune Gnr/bnr 3ll7,3ll8,3ll9 med mer.

Innledningsvis påpekes at Planforslaget har vesentlige mangler, inneholder unøyaktigheter og
direkte usannheter.

1. Planforslaget innfrir ikke formkrav fastsatt i kulturminneloven, plan og bygningsloven
forskrift om konsekvensutredning sarit veiledere, andre forskrifter og føringer fra
regionale myndi gheter.

2. Presentasjonen av planforslaget er ikke egnet til på en etterrettelig og etterprøvbar
måte å fü frem hvordan ulike inæresser og hensyn er ivaretatt.

3. Til slutt er det skjønn som utøves i planforslaget sterkt til fordel for tiltakshavernes
planer og ikke balansert mot andre interesser i området.

Planforslaget fremstår derfor mer som et asalgsdokumentn, enn en ryddig og relevant
beskrivelse av virkningene av planen.

Innledningsvis bemerkes også at planforslaget som er sendt på høring ikke tilsvarer det
forslag som lå til grunn for vedtak 6/18 i plan og resswsutvalget.
Denne uttale er derfor dels avgitt på grunnlag av det planforslag som lå til grunn for vedtak
6118 og det forslag som er sendt på høring.

Manglende avklaring av plangrenser
I Pbl $ 12-8 oppstnrt rv reguteringsphnnrbeid heter det:

Ved varsel om oppstart og kunngjøring skal avgrensningen av planområdet angis.

I kunngjøring og brev om oppstart er planområdet avgrenset slik:
I henhold til plan og bygningslovens $$ 12-1, l2-3 og l2-8 varsles det om oppstart av
Privat reguleringsplan for hele Naustholmen med gnr/bnr 3ll7 og for deler av Grøtøya
med gnr 31/8 og 3ll9 (Villa Haugen).

Utover slik avgrensing av planområdet heter det i kunngiøring og brev om oppstart:
Området planlegges regulert til gang/sykkelveg, småbåthavn og turistformåI

Og i plankartet som inngikk i kunngjøring og varsel per brev er der vist at den såkalte
gårdsveien, fra broa og opp til Villa Haugen, inngår i planområdet.

I
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Trond Lohne
ldrettsveien 35

5052 Bergen
tlondúüvannnlan.c()m

9203 464s

Plankartet som ble oversendt pr brev var imidlertid i format 44, og det va¡ ut fra kartet ikke
mulig å fastslå om gardsveien berørte min eiendom.

I deportementcts reguloringsplanvelleder heter det:
Det skal også sendes direkte varsel til grunneiere innenfor planområdet og berørte
naboer. Va¡selet skal være skriftlig og inneholde den samme informasjonen som
annonsen, i tillegg til utskrift av et mer detaljert kart med gårds- og bruksnummer (evt.
adresser) som gjør det enklere for de berørte partene å se hvordan planområdet
innvirker på deres eiendom.

Varselet må gi tilstrekkelig informasjon om planarbeidet slik at det gir grunnlag for
meningsfulle tilbakemeldinger. Det er en grunnleggende forutsetning for at parten skal
kunne ta stilling til hvordan planen kan berøre deres interesser2 om det er behov for
særskilte utredninger, eller om vikfige nasjonale/regionale interesser blir berørt av
arbeidet.

Siden det heter at planområdet er avgrenset til Bnr 7, 8 og 9, og det ut fra det tilsendte kartet
ikke var mulig å fastslå om deler av min eiendom inngikk i planomradet, avga jeg
harringsuttale ved oppstart som nabo til planområdet.
At uttalen var avgitt som nabo ble da også presisert i uttalen.

Planmyndigheten har i etterkant av kunngjøringen holdt fast med at deler av min eiendom
ikke inngår i planområdet.
I anledning klagebehandling på kommunens vedtak av 07.02.17 orn bruksendring heter det
eksempelvis i kommunens brev av 27.09.17 til Fylkesmannen:

Vi har derfor grunn til å tro at eiendomska¡tet er feil. Gårdsveien ligger utenfor bnr 2
og veiretten til Villa Haugen berører iklce gnr 3ll2.

(Uttryktv€dlegg l)

At også forslagstillerne har lagt det til grunn at planområdet ikke berører min eiendom,
fremgår av forslagstillers utkast til plandokumenter som oversendt kommunen pr mail pr
22.12.17 løpenummer 73 I 18.
Der heter det i planbeskrivelsens pkt 6.6 Infrastruktur/adkomstl

Gårdsveien er i henhold til skylddelingsdokumentene fra 1928129 eid av Gnr 31 Bnr I
frem til grensen til3ll4.

Som det følger av supplerende referat av 02.04.18 fra informasjonsmøte 29.03.18 ble det i
tråd med det hevdet at gårdsveien frem til grense til Bnr 4 var eid av bnr l, I og 9.
(úrykt vedlegg 2)

Planforslagots vedtegg 6 itlustrasjonsplan, der kryss som markerer tomtegrensene i området er
tegnet inn, viser imidlertid at store deler av gårdsveien går over min eiendom.

Den avgrensing av planområdet som er gitt i kunngiønng, i informasjonsmøte 29.03.18, og
varsel om oppstart er dermed i strid med Pbl l2-8.

2



Trond Lohne
Idrettsveien 35

5052 Bergen

trond@rvannplan,c.om

9203 46 45

Før planmyndigheten kan ta planforslaget opp til videre behandling etter Pbl ç 12-12 må det
følgelig foretas ny kunngiøring og varsel om oppstart av planarbeid for det aktuelle området
der deler av bnr I og2 inngar.

Det er ikke utarbeidet planprogram og foretatt konsekvensutredning
I nul g l-t.runprogrrm heter det:

for reguleringsplaner som kan fti vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det
som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for
planarbeidet.

Mens det i fnt g n.Z planbeskrivclse og konsekvensutrednlng heter:
for reguleringsplaner som kan fli vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal
planbeskrivelsen gi en særskilt vurdering og beskrivelse - konsekvensutredning - av
planens virkninger for miljø og samfunn,

Og i vedlegg II til forskrift om konsekvensutredning pkt 12 c fremgfu det at
<<hotellkomplekser utenfor bymessige områder> alltid skal vurderes næÍnere.

I tillegg skal alle detaljreguleringer på inntil 15 deka¡, dersom planforslaget innebærer
endringer av kommuneplan, vurderes nænnere etter forskrift om konsekvensuhedning $ 3
bokstav b.
Viser i den anledning til veiledningsnotat - Planprogram og konrekvensutredning vcd rcguleringsplaner

utarbeidet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 6. november 2015, revidert 14.
januar 20 16. heter det i punktet Nærmcre om ptaner som omfrtteß av g 3 heter:

Videre skal detaljreguleringer på inntil 15 dekar som innebærer endringer av
kommuneplan eller områderegulering vurderes nænnere ($ 3 bokstav b). Dette vil
omfatte detaljreguleringer der det legges ut nye områder til utbyggingsformåI, eller der
arealformålet endres giennom ny detaljregulering i forhold til tidligere regulering

Det gjelder altså:
1. Et generelt krav til planprogram og konsekvensutredning for alle planer som kan fü

vesentlig virkning for miljø og samfunn.
2. Et særskilt krav om nænnere vurdering av hotellkomplekser utenfor bymessige

områder.
3. Et særskilt krav til vurdering dersom planområdet er større enn 15 dekar og forslaget

innebærer endringer av kommuneplan.

Likevel er det ikke utarbeidet planprogram og ikke foretatt slik konsekvensutredning selv om:
r Planen omfatter et kulturminne av nasjonal verdi og legger til rette for å demme opp

en langfiæret vik på 2 daaogbytte ut massene i vika.
o I planen inngår 27 byggmed et samlet gulvarealet på 2500 m2 der 2.000 m2

tilrettelegges for overnatting.
r Planområdet omfatter ca 40-50 daa og som vist i senere punkt innbefatter planen awik

fra gieldende kommuneplans $ 1.4,3,3.1,3.2,3.3 og 3.5.

Planforslaget Ínnfrir dermed ikke formkravene fastsatt i hovedplanen, Pbl og forskrift om
konsekvensutredning.
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Før planmyndigheten kan ta planforslaget opp til videre behandling etter Pbl ç 12-1,2 må det
følgelig utarbeides planprogram og foretas konsekvensutredning etter Pbl $ 4-1 og 2.

Kommunen har ikke vurdert konsekvenser for miljø og samfunn
Iht departementets reguleringsplanveileder skal kommunen på oppstartsmøte foreta en
vurdering iht PBL $ 4-2 og tiltakshaver skal før oppstartsmøte oppgi så mye informasjon som
mulig om forventede eller kjente problemstillinger.

Det er avholdt 2 oppstartsmøter:
r Oppstartsmøte 1 av 12.01.17 om Villa Haugen. (I planbeskrivelsens pkt 02 Nøkketopptysninger

henvises til riktignok til oppstartsmøte pr 01.12.16, men det må være feil.)
e Oppstartsmøte 2 av 23.02.17 om utvidelse av planområdet til også å omfatte

Naustholmen.

Den informasjon om forventende eller kjente problemstillinger som tiltakshaver la frem
fremgår da av:

l. Invitasjon til oppstartsmøte I om Villa Haugen.
2. Forslagsstillers forslag til referat fra oppstartsmøte I om Villa Haugen som forelå før

oppstartsmøte 2.

3. Invitasjon til oppstartsmøte om utvidelse av planområdet til også å omfatte
Naustholmen.

4. Forslagstillers forslag til referat fra oppstartsmøte om utvidelse av planområdet til
også å omfatte Naustholmen.

I invitasjon til oppstartsmøte I pkt vurdering rv forholdet til forckrift om konsekvensutrecning heter det
da:

Tiltakene som ønskes hjemlet i reguleringsplan vurderes å være i tråd med
arealformålet som er fastsatt i overordnet plan. Planlagte tiltak sorterer ikke under
opplistingen av tiltak i forskriftens vedlegg I, tiltak som alltid skal konsekvensutredes.
I opplistingen av tiltak i vedlegg II, tiltak som må vurderes nærmere etter $ 3, kunne
tiltaket ha sortert under pkf 12 c).....hotelllconsepter utenþr bymessige områder med
tilhørende uthygging.
Villa Haugen utgjør ikke er hotellkompleks for tilfeldig forbipasserende
Konseptet er at Villa Haugen skal tilby et opplegg der mat og naturopplevelser står i
fokus og med muligheter for overnatting. Med bakgrunn i dette vurderes Villa
Haugens tiltak/plan og ikke medf'øre vesentlige virkninger fbr miljø og samfunn og
kan giennomføres som en ordinær planprosess uten planprogram og

konsekvensutredning.

Mens det i forslagsstillers forslag til referat fra oppstartsmøte 1 datert 16.01.17 heter:
NO har vurdert at tiltakene som reguleringsplanen skal hjemle ikke vil utløse krav om
konsekvensutredning, se vedlegg. SK tilsluttet seg denne wrderingen.

Og i forslagstillers forslag til referat fra oppstartsmøte 2 er det konkludert slik:
Ift. Vurdering av tiltakene som reguleringsplanen skal hjemle på Naustholmen vil
utløse krav om konsekvensuhedning eller ikke vises det til vurdering som er giort ifrn.
oppstartsmøte/regulering Villa Haugen.
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I følge forslagstillers invitasjoner til møter og forslag til referater er altså kommunens
vurdering etter Pbl $ 4-2 utelukkende basert på at <konseptet> for Villa Haugen tilsier at
virksomheten ikke er et hotellkompleks for tilfeldig forbipasserende, og dermed ikke skal
anses som hotellkompleks utenfor bymessige områder.
Og den vurderingen står tydeligvis fast selv etter at planområdet utvides med640Yo.

Kommunen har i så fall ikke vurdert forholdet til miljø og samfunn, kulturminneverdier,
naturmangfold, at det regulerte området er på 40-50 dekar, at planen omfatter 27 byggmed et
samlet gulvarealet pä,2500 m2 ogheller ikke awik fra overordnet plan.

Ved at kommunens vurdering etter Pbl $ 4-2 ikke fremgår av andre dokument i saken, foretok
kommunen altså ikke en tilfredsstillende vurdering etter Pbl {i 4-2 i anledning oppstartsmøter.

At kommunen ikke foretok slik vurdering i den anledning kan skyldes at den doktrmentasjon
som forslagsstiller la fram på oppstartsmøtene ikke var egnet til å vurdere
forventede eller \iente problemstillinger.

I forslagstillers forslag til referat fra oppstartsmøte I heter det eksempelvis:
VH ha¡ i dag en kapasitet på ínntil l0 giester (5 dobbeltrom) i hovedbygget. På sikt
enskes denne kapasiteten økt til 20 giester.

Mens det i invitasjon til oppstartsnwtÊ2 heter:
I utgangspunktet er det ikke noe ønske om å utvide kapasiteten på Naustholmen
vesentlig i forhold til tilbudet som er etablert i dag. I dag er det kapasitet til 15 giester
vinterstid og 2A giester sommerstid.

I forslagsstillers invitasjon oppstartsmøte 2 heter det også:
Formålet med reguleringen vil være å tilrettelegge eiendommene i tråd med det som er
bestemt i nylig vedtatt KPA.

Forslagsstillerne har altså lagt fram dokumentasjon som gir inntrykk av at virkningene av
planen vil være beskjedne og dessuten er i tråd med overordnet plan.

Om planmyndigheten skulle hevde at man på oppstartsmøte la slike opplysninger til grunn,
skal det iht forskrift om konsekvensuhedning $ 6.Ptancr og tiltek som alltid ¡k¡l konsekvensutredes og he

ptanprogram etler metding likevel foretas slik vurdering <Hvis en plan etter plan- og
bygningsloven endres mellom varsel om oppstart av planarbeidet og utleggelse av planforslag
til offentlig ettersyn>.

At planen er endret i forhold til det kommunen eventuelt la til grunn for sin vurdering på
oppstartsmøte bør være åpenbart.

I tillegg kommer at det <konsept> for Villa Haugen som liggertil grunn for kommunens
vurdering etter Pbl$ 4-2 ogsl er endret.

r I avisa Nordland 20. februar fremgar det at Villa Haugen er tatt opp sorn medlem av
De historiske hotell og spisesteder og at hotellet er et ordinært hotell.

o På stedets hjemmeside heter det i tillegg @r20. februar):
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NEWS !!! Our dinner arrangement have been a success. All evenings have so
far been fully booked. The opening offer closes 3rd March - but its still
possible to book 2nd March. Call907 59 282 for booking reservation.

r På stedets facebook-side vises det til ordinær restaurasjonsvirksomhet og fullt belegg
(Trykt vedlegg 3,4 og 5)

Grunnlaget for ikke å foreta vurdering etter Pbl $ a-2 på grunn av <konsept> for Villa Haugen
er dermed ikke lenger til stede.

Planforslaget er dermed i strid med Pbl $ 4-2 og forskrift om Konsekvensutredning.
Om kommunen skulle ha forutsatt slik utredning allerede på grunnlag av den informasjon som
foreslå på oppstartsmøter, eller først ble klar over det når planforslaget forelå, er da av mindre
betydning.

Før planmyndigheten kan ta planforslaget opp til videre behandling etter Pbl $ 12-12 må
planmyndigheten følgelig forta wrdering etter Pbl $ 4-2.

Manglende begrunnelse mht konsekyensutredning
I følge departementets reguleringsplanveileder skal planmyndigheten begrunnelse for om
planforslaget vil ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, inngå i kunngiøring om
oppstart av reguleringsarbeid.
Om begrunnelsen il¡ke inngfu i kunngjøringen, skal det i kunngiarringen alternativt fremgå
hvor planmyndighetens begrunnelse er giort tilgjengelig.

Kunngiøringen inneholder ikke kommunens begrunnelse og heller ingen henvisning til hvor
planmyndighetens begrunnelse fïnnes. Ei heller noen henvisning til oppdatert nettsted.

Kunngjøringen og reguleringsforslaget innfrir dermed ikke formkrav fastsatt i Pbl.

I den anledning bemerkes at forholdet er påpekt i min merknad til va¡sel om oppstart av
reguleringsarbeidet, og at merknaden kommenteres i planforslagets pkt09 ptanproserscn.

Det heter der:
Begrunnelsen for at det ikke ble stilt krav om KU, ligger i dette dokumentet og har
vært tilgiengelig hos kommunen siden 9 januar.

Siden lovens krav er at begrunnelsenlhvor man kan finne begrunnclsc skal frcmgå av va¡scl
om oppstart, er det i strid med formkravene at det først i planforslaget vises til at
begrunnelsen har vært tilgjengelig hos kommunen siden 9 januar.

I hvert fall når det påstås at begrunnelsen ble giort tilgiengelig allerede 3 dager før første
oppstartsmøte!

Før planmyndigheten kan ta planforslaget opp til videre behandling etter Pbl $ 12-12 må det
følgelig foretas ny kunngiøring og varsel om oppstart av planarbeid for det aktuelle området
planmyndighetens begrunnelse inngår.

Det foreligger ikke refer¿t fra oppstartsmøter.
I Pbl $ l2-8 heterdet bla:
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Når planarbeidet igangsettes, skal bercrte offentlige organer og andre interesserte
varsles. Når forslagsstilleren er en annen enn planmyndigheten selv, skal
planspørsmålet først legges fram for planmyndigheten i ma,te. Kommunen kan gi råd
om hvordan planen bør utarbeides, og kan bistå i planarbeidet. Det skal skrives referat
fra møtet.

Og i reguleringsplanveilederen heter det:
Oppstartsmøtet legger viktige føringer for planarbeidet og det bør derfor føres referat.

Og videre:
Det anbefales at referatet slaives underveis i møtet, og at det deles ut til deltakende
parter ved slutten av møtet.

I denne saken foreligger 2 dokument omtalt som referat fra oppstartsmøter, og som i Steigen
Kommunes postjournal er loggført med:

o Lø¡penummer 146l dagbokfø:t Steigen Kommune pr 15.03.17
o Mail fraNorconsult/tiltakshaver pr 16.01.17 med henvisning til møte pr

12.01.17 med tittel Detaljregulenng Grøtøya Referat fra oppstartsmøte
¡ LElenummer 1462 dagbokført Steigen Kommune 20.03.17

o Mail ûa NorconsulVtiltakshaver pr 23.02.017 med henvisning til møte pr skype
pr 23.02.L7 med tittel Detaljregulering Naustholmen Referat fra oppstartsmøte

Dokumentene er altså førtph saken henholdsvis 2 og I maned etter at møtene var
giennomført, og dokumentene er ikke signert verken av forslagstiller eller kommunen.
Dokumentene er dermed i strid med forvaltningslovens krav til skriftlighet i $ I l-7.

Ved at kommunens postjournal ikke inneholder andre dokument som kan anses som referat
fra oppstartsmøter, har Steigen Kommune heller ikke på annen måte utarbeidet eller signert
referat fra oppstartsmøtene.

Det foreligger dermed ikke referat fra oppstartsmøter.
Planforslaget innfrir dermed ikke formkrav fastsatt i Pbl $ l2-8

Før planmyndigheten kan ta planforslaget opp til videre behandling etter Pbl $ 12-12 må det
følgelig giennomføres nytt oppstartsmøte og utarbeides referat.

Planarbeider er startet opp uten komrnunens godkjennelse
I Pbl $ 12-8 heter det videre:

Finner kommunen at et privat planinitiativ ikke bør føre frem, kan kommunen beslutte
at initiativet skal stoppes.

Ved at det ikke foreligger bindende referat fra oppstartsmøter, og det i kommunens
postjournal heller ikke inngår andre dokument der kommunen anbefaler oppstart av
reguleringsarbeidet, er planarbeidet startet opp uten at kommunen ha¡ anbefalt oppstart.

Planprosessen er dermed i strid med formkrav i PBL $ 12-8.

Før planmyndigheten kan ta planforslaget opp til videre behandling etter Pbl $ 12-12 må
planmyndigheten følgelig først anbefale at nytt planarbeid startes opp.
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Høringsforslaget er sendt på høring uten godkjennelse.
I plan og ressursutvalgets vedtak 6/18 heter det:

Steigen Kommune vedtar at forslag til reguleringsplan for GrøtøyaogNaustholmen
sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn jfr. Pbl $ 12-10.
Høringsutkastet gjelder forslag til plankart datert 29.01 . I 8, planbestemmelser datert
30.01.18 og planbeskrivelse datert 30.01.18.

Plankartet som er sendt på høring er imidlertid endret i forhold til det plankart som lå til grunn
for vedtak. Eksempelvis ved at offentlig tilgjengelig gang og sykkelsti, fra bro over
Heimsundet og utover pä"Grøøya, i plankart som er sendt på høring, er forlenget i forhold til
plankartet som lå til grunn for vedtaket.
Hvorvidt det også er giort andre endringer i høringsdokumentene er ikke kontrollert.

Det akh¡elle høringsforslaget er altså ikke vecltatt sendt ut på høring.
Planforslaget innfrir dermed ikke formlaav i Pbl.

Før planmyndigheten kan ta planforslaget opp til videre behandling etter Pbl $ l2-12 må
planmyndigheten følgelig først vedta at planforslagelnytt planforslag skal sendes på høring
og legges ut til offentlig ettersyn.

Det er ikke lagt til rette for medvirkning
I Pbl $ 5-l Mcdv¡rkning heter det:

Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. Kommunen skal
påse at dette er oppfylt i planprosesser som utføres av andre offentlige organer eller
private.
Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever
spesiell tilrettelegging, herunder bam og unge. Grupper og interesser som ikke er i
stand til å delta direkte, skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte.

I tråd med lov heter det derfor i varsel om oppstart av planarbeidet:
Det vil bli avholdt informasjonsmøte om planarbeidet for interesserte og berørte.

Mens det i planforslaget i pkt 09 plrnprosesrcn underpunkt oppstart, varsling og møtor heter det:
Det ble invitert til informasjonsmøte for berørte naboer den 17.04.17(Villa Haugen)
Referat fra møte 17.04.17 inngår som vedlegg til planforslaget.

Det omtalte referatet inngår som planforslagets vedlegg 05.

Det fremgår imidlertid der:
l. At invitasjon til møtet ble sendt dagen før som tekstmelding.

r Invitasjon pr tekstmelding med I dags frist innfrir ikke kravet til å legge til rette
for medvirkning.

2. At invitasjon ble sendt til alle grunneiere päGrøtøy selv om planområdet omfatter
Naustholmen og deler av Grøtøy.

o Invitasjon kun til grunneiere pàGrøtøyainnfrir ikke kravet til å legge til rette for
medvirkning og innfrir heller ikke varselets lovnad om informasjonsmøte for
interesserte og berørte.

3. Dokumentet gjengir kun hva som ble orientert om på møte| men ikke hvilke
kommentarer, spørsmål, forslag og innsigelser som fremkom og hvordan de ble besvart.

I

o Slik enetale innfrir ikke kravet til å legge til rette for medvirkning.
I
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4. Dokumentet er ikke datert og det fremgår ikke om dokumentet er godkjent som

referat/signert av de fremmøtte og om det er tilsendt de inviterte.
r Dokumentet kan derfor ikke anses som godkjent referat fra møtet.

5. Verken jeg eller andre inviterte har mottatt referat fra møtet før det legges frem i planen
som dokumentasjon på at det er lagt til rette for medvirkning.

o Dokumentet kan heller ikke av den grunn anses som god$ent referat fra møtet.
6. Jeg mottok ikke invitasjon til møtet. En av de fremmøtte gjorde arrangøren oppmerksom

på det ved møtets start, og ba om at jegble kalt inn.
o Asangøren bekrefter da også i mail til Steigen Kommune pr 24.01 .1 8 (løpem 361)

at han ved møtets start ble giort $ent med at jeg ikke hadde mottatt invitasjon,
men valgte likevel å fortsette møtet uten å legge til rette for at jeg kunne kalles
innÆrentes.

o Ved å fortsette møtet uten å legge til rette for at jeg kurure hentes, er det ikke lagt
til rette for medvirkning.

(Uttrykt vedlegg 6)

Informasjonsmøte 17.A4.17 er dermed ikke tilfredsstillende etter pbl g 5-l

I saksf¡emlegg for vedtak 6/18 pr 06.02.18 om å sende planforslaget på høring heter det om
medvirkning:

Steigen Kommune tar til orientering at det er uenighet om hvordan og hvem som ble
invitert til et informasjonsmøte kun for grunneierne pàGrøtøya. En kan ikke se at
dette er avgiørende, da alle grunneiere er varslet med eget brev om planoppstart.

Kommunen er for øwig enig med Lohne om at det er bohov for et åpent
informasjonsmøte om reguleringsplanen og vil sørge for at det giennomføres mens
planen ligger ute til offentlig ettersyn. Tiltakshaverne er også positive til å avholde et
slikt møe.

Kommunen legger altså til grunn at det for Pbl $ 5-l ikke er avgiørende om naboer og berørte
er invitert til informasjonsmøte fordi alle jo ha fått va¡sel om oppstart!
At naboene fikk varsel om oppstart har selvfølgelig ingen betydning i forhold til Pbl $ 5-1.

Det vesentlige i denne anledning er at kommunen langt på vei erkjenner at planprosessen ikke
er tilfredsstillende etter PBL $ 5-1.
Hvorvidt man kan bøte på det ved å giennomføre informasjonsmøte etter at planforslaget er
utarbeidet, må vurderes ut fra hvordan slikt informasjonsmøte legges opp og giennomføres.

Det anføres i den anledning:

Informasionsmøtet 8. mars ble avholdt på et lite oassende tidspunkt
¡ Siden naboene pâGrøtøya benytter sine eiendommer som fritidsboliger anbefalte jeg i

mail av 8. februar, etter at det i saksfremlegg for sak 6/18 fremkom at det ville bli lagt opp
til informasjonsmøte, at om slikt informasjonsmøte skal kunne tillegges noen som helst
vekt mht til å legge til rette for medvirkning iht Pbl $ 5-1, må møtet legges til26.-27.-
eller 28. mars (arbeidsdagene i påskeuka).

(Uttrykt vedlegg 7)

. I brev av 13. februar inviterer kommunen likevel til informasjonsmøte 8. mars.
(Uttryh vedlegg 8)
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o 17. februar mottar kommunen tilsvarende anmodning om å legge møtet til påskeuka fra 2
andre naboer päCrrøtøya, men slik anmodning blir altså heller ikke etterfulgt.

(uttrykt vedlegg 9)

Det br¡rde følge av det at til tross for flere anmodninger ble informasjonsmøtet lagt til et
tidspunkt som ikke la til rette for medvirkning, og at det vel også langt på vei er(ennes.

Informasionsmøtet 8. mars åpnet ikke for debatt
o I brev av 16. februar til kommunen ber jeg om at naboer og andre berørte i god tid før

møtet mottar mer utfrllende invitasjon til slikt informasjonsmøte der i det minste
dagsorden angis nærmere.

(uttrykt vedlegg 10)

¡ I kommunens svrir pr mail 20.februar heter det:
o Hensikten med møtet er å orientere om hva planforslaget innebærer slik at alle skal

som vil skal få innsikt i hva som vil kunne skje på Grøtøyal1.{austholmen, slik at de
kan komme med sitt syn på forslagene i reguleringsplanen. Det er viktig å si at
dette er et informasjonsmøte og at det ikke skal tas noen beslutninger på bakgrunn
av dette, eller at det er meningen at planforslaget skal debatteres som sådarl selv
om det selvsagt er åpent for spørsmål.

(uttrykt vedlegg I l)
Hensikten er altså å orientere, men at det ikke vil bli åpnet for debatt.
Det burde føTge at det at hensikfen slett ikke var å legge til rette for medvirkning.

Tema på møte 8. mars dreide seg kun i beskieden grad om resuleringsforslaeet
¡ I kommunens brev av 13. februar, der det kunngiøres at planforslaget legges ut på høring,

inviterer kommunen, på vegne av tiltakshaveme, til informasjonsmøte 8. mars.
o I brev av 16. februar til kommunen ber jeg om at naboer og andre berørte i god tid før

møtet mottar mer utffllende invitasjon til slikt informasjonsmøte der i det minste
dagsorden angis nærmere.

(uttrykt v€dlegg l0)
o I mail av 20.februar svarer kommunen ved å vise til at vanlig dagsorden på et slikt møte

er:
o -Tilt¿kshaverne (Her Villa HaugenlRandi Skaug) orienterer om sine planer
o -Arkitektþlankonsulent Even Aursand informerer om hva planforslaget innebærer
o -Steigen kommune v/undertegnede informerer om hvordan merknader bør skrives

og videre saksgang i kommunen.
(uttryktvedlegg ll)
o Og av kommunens referat fra møtet 8. mars fremgår det at møtet ble gjennomført med slik

dagsorden.
(uttrykt vedleæ 12)

At forslagsstillerne orienterer om sine planer og kommunen informerer om hvordan
merknader bør skrives og videre saksgang i kommunen, har ingen verdi i forhold til Pbl $ 5-l
I hvert fall i[,ke så lenge den forslagsstillernes orientering om planer kun omhandlet
fonetningsmessi ge planer.

Tema på møte 29. mars var først og fremst fonetningsmessige forhold. mens spørsmål om
reeulerinesplanen ble besvart med usannheter

l0



Trond Lohne
Idreftsveien 35

5052 Bergen
trond6lvannplan,conr

9203 46 45

10. mars mottar alle naboene Grøtøya, mail fra uost@yillahaugen.com der det inviteres nytt
informasjonsmøte torsdag 29. mars. Det heter der:

Tanken er å gi dere tilsvarende informasjon som det som ble gitt fra Unni og meg på
informasjonsmøtet 8. mars 2018 angående reguleringsplanprosessen for Villa Haugen. Vi
understreker at det er et informasjonsmøte og ikke et debattmøte eller et beslutningsforum.
Dere står selvfølgelig fritt til å stille de spørsmål dere måtte ønske - så vil vi svare etter
beste evne.

(Vedlegg 13)

29.mars mottar de fremmøtte referat fra møtet der det fremgår at det ble gitt informasjon om
forretningsmessige forhold. Det fremgår også at det ble stilt spørsmål om reguleringsplanen,
men svarene som ble gitt fremgår imidlertid ikke av referatet.
(Uttrykt vedlegg 14)

30. mars sender jeg imidlertid et supplerende referat med kommentarer til naboene på
Ctrøtøya, og følger 2. april opp med å sende referatet videre til kommunen, forslagsstillerne og
plankonsulenten.
(uttrykt vedlegg 2)

Det fremgår der at spørsmål om reguleringsplanen, i den grad de ble besvart, ble besvart med
usannheter.
Informasjonsmøtet 29. mars hadde dermed ingen verdi mht medvirkning etter Pbl $ 5-1

Forslag!;stillere oe planmvndishet har unnlatt å benytte andre mulisheter til medvirkning.
For at naboer og andre berørte kunne fil anledning til medvirkning inviterte Stiftelsen &øtøy
Gamle Handelsted til debattmøte päGrctøy i palmeuken QT.mars).
Planmyndigheten og forslagsstillerneþlankonsulenten ble i den anledning invitert til å bidra
med innledninger om sentrale punkt i reguleringsplanen.
Både forslagsstilleme, plankonsulenten og kommunen avslo imidlertid å gi slike innledninger
og ville heller ikke delta debattmøtet.

Verken forslagsstillere eller planmyndigheten benyttet altså anledningen til å legge til rette for
medvirkning.

Planmyndieheten har heller ikke på annen måte lagt til rette for medvirknine.
o Kommunen har ikke besvart min henvendelse av 18.05.17 der jeg etterlyste

kommunens begrunnelse for at planarbeidet ikke utløser krav om
konsekvensutredning.

(uttrykt vedlegg l5)
r Kommunen har ikke besvart min henvendelse av 18.05.17 der jeg ba om å bli

kont¿ktet dersom deler av min eiendom inngår i planområdet.
(uttrykt vedlegg 16)

o Kommunen har ikke fulgt opp mitt varsel av 05.09.17 om ikke bygge-anmeldte
arbeider på Bnr 9 med den begrunnelse at tiltakene etter kommunens syn <har en stil
og plassering i tråd med byggestilen på Villa Haugeru.

(Uttrykte vedlegg 17 og l8)
o Kommunen har ikke fulgt opp mitt varsel av 12.12.17 om ytterligere ikke bygge-

anmeldte arbeider på Bnr 9 med den begrunnelse at det ikke er behov for å søke

byggeløyvelsende nabovarsel fordi byggeløyve må anses som innvilget siden utgang
fra kjeller va¡ forutsatt i midlertidig brukstillatelse av 16.04.17.
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(Uttryhe vedlegg 19 og 20)

I Kommunen har i sak 5ll8 vedt¿tt at det ikke er behov for å in¡hente uttale fra meg
som nabo til bruksendring etter Pbl, fordi klage etter forvaltningsloven <ikke
inneholder noen vesentlige argumenter for at kommunen bør endre sitt vedtak>.

(Uttrykt vedlegg 2l)

Planprosessen innfrir dermed ikke kravtil medvirkning i Pbl $ 5-1.
Før planmyndigheten kan ta planforslaget opp til videre behandling etter Pbl $ 12-12 må
planmyndigheten følgelig først se til at kravene til medvirkning i Pbl $ 5-1 er innftidd.

Det er ikke utført Risiko og sårbarhetsanalyse
I PBL $ 4-3.Samfunnrrikkcrhet og rioiko- og rlrbrrbctcrnelycc heter det:

Ved uta¡beidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse atrisiko- og
sfubarhetsanalyse giennomfe,res for planområdet, eller selv foret¿ slik analyse.
Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om a¡ealet
er egnet til utbyggingsformåI, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av
planlagt utbygging. Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som
hensynssone, jf. $$ I l-8 og 12-6. Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike
bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å
awerge skade og tap.

Alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til
utþggingsfområI, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging
skal altså inngå i slik risiko og sårbarhctsanalyse.

I brev av 08.1 I .17 fra Fylkesmannen i Nordland til Stiftelsen &øtøy Gamle Handelssted, med
kopi til Steigen Kommuneheterdet:

Spørsmål om bn¡as tilstand og behov for utbedring må derfor t4s opp i planprosessen i
forbindelse med utarbeidelse av ros-analyse for planområdet.

(utrykt vedlegg 22)

I beskrivelsens pkt 09 Plenprorerren rmderpunkt OpprtrrÇ vrrcting og møter, heter det:
den l3.desember mottok planlegger kopi av brev/dialog mellom Trond Lohne og
Fylkesmannen vedrørende gangbroen mellom Naustholmen og Grøtøy

Planlegger er altsåkjent med pålegget.

Av planforslagets vedlegg 0l Ririko og sårbarhetmnalyre (nOS¡ fremgår det at man har tatt
utgangspunkt i Fylkesmannens s\iemaformular sJekktirtc for kommun¡te rreüt-, rcguterlngr-, og
bebyggelrcrplrner.

ut slik:

Sterkt vindutsatt,
storm/orkan etc

Ja Vurderes i forbindelse med plassering av bygg jfr
olankart oe bestemmelser

Vil utilsiktede hendelser som
kan inntre pä nærliggende
transportårer utgjerre en

risiko for området?
Hendelser på ves

Nei Ikke \ient at det fraktes farlig gods med båt på utsiden
eller innsiden av de to øyene
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Hendelser på jernbane
Hendelser på sjølvann
Hendelser i luften
Bru/Demning Ja Bro mellom Grøøy ogNaustholmen er ikke spesielt

vurdert men kan være et objekt utsatt for vær og vind
og dermed slitasie
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Forhold knyttet til broa er altså ikke spesielt vurdert.
Likevel er$ennes det at broen kan utgjøre en risiko.
I beskrivelsens pkt 6.6 Infr¡strukturlÀdkomst heter det eksempelvis:

Broens tekniske tilstand er darlig og dette kan ha betydning for fremtidig adkomst til
øya. Uten regelmessig vedlikehold/utbedring - vil broen på sikt måtte stenges. Det er
uavklart hvem som eier broen og dermed ansvar for vedlikehold.

Mens det i beskrivels€fis pkt 6.7 Risiko og rårbarhct lnoS¡ heter:
Det er relativt tydelige tegn på at broa mellom Naustholmen og&røtøya har vært utsatt
for Ssiske påvirkninger og manglende vedlikehold over tid. Det siste sþldes at
ansvaret, rent juridisk ikke synes å tilhøre noen bestemt part eller gruppe brukere. At
broen har blitt noe skjev kan sþldes klima ogstrømhølgeforhold på stedet men
småbåtanlegget som ligger inntil kan også ha hatt innvirkning på broens
fundamenter/primærkonstruksjon. Eksisterende småbåtanleggets plassering þå
Grøtøysiden) an ha betydning for broens søbilitet da broen både vil fungere som en
bølgebr¡er for småbåtanlegget samt at småbåønlegget vil kunne presse på broens
primærkonstruksjon. Det er også usikkert om Villa Haugens egen fl¡ebrygge -som er
festet til broen nænnere Naustholmen - kan ha innvirkning på broens stabilitet.

Planlegger erkjenner altså at broen kan utgiøre en risiko for skade på mennesker og anlegg.
Risiko knyttet til broen skulle derfor vært vurdert i Risiko og sårbarhetsanalyse etter Pbl $ 4-
3.

Slik RoS-analyse ville ha avdekket at broen ble bygget på 60-tallet men fikk sterk slagside på
grunn av storm tidlig på 9O-tallet. I etterkant av stormen ble ytterligere slagside søkt begrenset
ved at det ble montert wirere fra land pä,Grøtøy og Naustholmen og til2 av pilarene på
midten av broen. I tillegg ble det montert wire i flomålet mellom noen av pilarene for å
fordele belastningen på flere pilarer.

På 2000-tallet ble det anlagt nedgang fra broen til Villa Haugens fl¡ebrygge. Broens
rekkverk ble brudt, det ble anlagt platting underþå siden av broen (i fallretningen) samt at
fl¡ebryggen ble forankret i broens pilarer.
Tiltaket medfører dermed ytterligere belastning i fallretningen.

Slik Ros-analyse ville i tillegg avdekket at broen og wirene ikke har vært vedlikeholdt siden
tidlig 90{all, at broen de siste å¡ene har beveget seg ytterligere i fallretningen, og at wirene
derfor i dag står i sterkt spenn.

V/irene står derfor i fare for å ryke med den konsekvens at broen faller ned.
Det vil medføre risiko for personer som ferdes på broa, oppholder seg på flytebrygger på
siden av broa eller i båt under broa.
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I tillegg utgiør wirene et risikoelement i seg selv, siden slag fra wirene vil kunne sette
personer i området i fare.

I tillegg representer broa også risiko for skade på anlegg som fl¡ebrygger, båter forlagt ved
flytebrygger og på båter i sundet.

Den reelle qrunnen til at man ikke vurderer risiko knyttet til broen, må ses i lys av
plankonsulentens referat fra oppstartsmøte I vedlegg 02 Refer¡t fra oppstortsmøter.

Det heter der:
Steigen Kommune giorde det klart at dersom det avdekkes at de eier broen så vil den
bli stengVrevet.

Og når det i planbeskrivelsens pkt 7.3 vern heter:
Per i dag er det ingen som ønsker å ø et eieransvar for broen.

Innebærer det at heller ikke grunneieme, der broen har sitt utgangspunkt, ønsker å påta seg
eierskap til broen og dermed bære risiko knyttet til broen.

A, avklare eierskapet vil altså medføre at broen blir stengt eller revet, og det uansett om det er
kommunen eller grunneieme i området som er å anse som de facto eiere av broen.

I planbeskrivelsens pkt otl Planprosessen underpunkt komrcnt¡rer til innkomnc merkn¡der/n¡boer og

berørre oppgis derfor i stedet slik grunn til at broen ikke er tatt med RoS-analysen:
I den vanlige ROS analysen som vi gjennomfører med utgangspunkt i Fylkesmannens
skjema er det ikke opplagte punliter som kan krysses av for å tiftiennegi at en

broforbindelse kan være utsatt for slitasje pga forhold som eksempelvis klima.

Og videre i planbeskrivelsens pkt z.s Risiko og sårbehet (Ros) der det heter:
Det er ikke naturlig eller faglig forsvarlig å stille spesifikke krav til nødvendig sikring
og vedlikehold av broen så lenge det ikke er helt sikkert hvem som ha¡ detjuridiske
ansvaret for broen.

Siden avklaring av ansvarsforhold inngår som en naturlig del av en enhver RoS-analyse, er
slik begrunnelse ikke holdbar.

Planforslaget innfrir dermed ikke formkrav i PBL $4-3og Fylkesmannens forutseûringer for
planarbcidct.
Før planmyndigheten kan ta planforslaget opp til videre behandling etter Pbl $ 12-12 må
planmyndigheten se til at forslagstillerne gjennomføre RoS'analyse etter PBL 4-3 eller selv
gi ennomføre slik analyse.

Allmenn ferdsel på Grøtøya og Naüstholmen
Allmennheten kommer i dag til Grøtøy og Naustholmen med egen båt til båtforeningens
fl¡ebrygge i Heimsundet, Dampskipskaien på Naustholmen, eller legger til i strandsonen med
egen båt eller kajakk.

Derfra ferdes allmenheten i dag fritt päGrøtøya og Naustholmen.

I4



Trond Lohne
Idrettsveien 35

5052 Bergen
trond@a¡rnpian.ç<¡Jn

92V3 46 45

P& Grøtøya benytter allmennheten i første rekke gårdsveien fra båtforeningens
fl¡ebrygge/broa over Heimsundet og over Bnr l, 2,8,9 ag4.

På bnr I og2 går gårdsveien ikke giennom opparbeidet hage. Tvert imot legger grunneierne
til rette for allmenn ferdsel ved å vedlikeholde gårdsveien og klippe gresset.

Slik allmenn ferdsel er sikret i kraft av allemannsretten. Det er derfor ikke behov å sikre
allmennhetens interesser ved å regulere inn sykkel og gangsti over bnr I og2.

Over furste del av bnr 4 går gårdsveien derimot gjennom opparbeidet hage, og når
planforslaget, og den generelle samfunnsutviklingen, legger opp til mer trafikk, kan man ikke
legge til grunn at eier av Bnr 4 også i fremtiden vil akseptere allmenn ferdsel gjennom hagen.
For at reguleringsplanen skal sikre allmennhetens interesser, oppnås ikke det med å regulere
inn sykkel og gangsti over bnr I og 2 så lenge allmenhetens ferdsel ikke er sikret over bnr 4.

Også på Bnr 9 går gårdsveien giennom opparbeidet hage, og når Bnr 9 foreslås regulert til
byggeområde, må allmennhetens interesser sikres med å regulere inn sykkel og gangsti over
Bn¡ 9.
I planforslaget som ble lagt frem for plan og ressursutvalge! og vedtatt lagt ut til høring, er
gårdsveien over Bnr 9 imidlertid ikke foreslått regulert som sykkel og gangsti for allmenn
ferdsel.
Det fremgår der at området SGS2, som er det området som er foreslått regulert til offentlig
sykkel og gangsti, kun strekker seg frem til grense mot bnr 9.
I tillegg kommer at det i løpet av planperioden er giennomført flere privatiserende tiltak i trase
for gårdsveien over bn¡ 9. (terasse/plattinger, gierde/por! mur og springvann).
I planforslaget som er laet ut på høring er plankartet imidlertid endret slik at området SGS2
også omfatter gårdsveiens forlengelse over bnr 9.
Dermed synes det i den versjonen av planen, som om det er bedre lagt til rette for
allmenhetens ferdsel, men slik ferdsel er likevel hindret ved at området iløpetav
planperioden er privatisert.

Også på Bnr 8 er det foreslått begrensninger i allmennhetens ferdsel. Først og fremst ved at
bnr 8 og 9 forslås regulert til byggeformål og dermed stengt for allmenn ferdsel.

I planforslagots bestommelser g 5.1 Gengveg/bro sGS 1 og SGS z foreslås det riktignok en gangveg
(SGSI) tilrettelagt for allmenn ferdsel i shandlinjen på Bnr 8. Fra tomtegrense mot bnr 1, i
bakkant av dagens naust, kai/platting, sauna og badestamp, og videre bak 3 nye sjøhus og til
tomtegrense mot bnr 4.

Man legger altså opp til allmenn ferdsel i et område som også er privatisert med ikke bygge-
anmeldte tiltak og foreslås ytterligere privatisert men 3 nye bygg.
Gangveien i området SGSl vil dermed ha begrenset verdi for allmennheten.

I tillegg kommer at denne gangveien ikke er forbundet med andre offentlig tilgjengelige stier i
området. Den er riktignok forbundet med stien som binder sammen gangveien i området SGS
I og gårdsveien i området SGS 2.
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I planforslagêts bestemmelser g 5.1 Gangveg/bro SGS I og scs 2 fremgår det at den forbindelsen ikke
er foreslått åpen for offentligheten, og på informasjonsmøte 29.03.18 ble denne stien
karakterisert som et tråkk og det ble giort klart at stien ikke ville bli vedlikeholdt og stengt.

Mulighetene for allmennhetens ferdsel på stien i området i SGS I er dermed effektivt
forhindret.

Hva gielder Naustholmen foreslås det også der sterke begrensninger på allmennhetens ferdsel.

På Naustholmen foreslås riktignok grønnstruktur som overordnet formåI, med
underkategorien Naturområde i deler av området, og i planforslagets beskrivelse ptt z.o

str¡ndsonen heter det i tillegg:
Bebyggelsen vil i liten grad være til hinder for fri ferdsel pàøya generelt og langs
strandsonen.

Og videre:
Ved en reetablering an <Stornausteb vil naustet kunne begrense no€ av den frie
ferdselen som en kan se for seg her. Men både landskapets beskaf[enhet og åpenheten
for fri ferdsel ellers tilsier at dette er en mer teoretisk problemstilling og lite relevant.

I planforslagets bestcmmelser g 3.3 Adkom¡t over N¡ustholmcn heter det imidlertid:
Det tillates allmenn ferdsel fra området avsatt til kai (SK) og til GangveilBro (SGS3)
over Heimsundet. Ferdsel skal fortinnsvis være på opparbeidet og merket sti.

PåNaustholmen legger man altså opp til begrenset ferdsel for allmennheten i strandsonen,
utma¡ken og dampskipskaia.

Planforslaget representerer dermed sterke begrensninger i allmennhetens ferdsel både på
Grøtøy a og Nausdrolmen.

Veirett og tilkomst
I planbeskrivelsens pkt 6.6 infrrstruktur/¡dkomst heter det om tilkomst til Villa Haugen:

Det er videre adkomst fra brokaret på Grøtøysiden opp <gårdsveien> til Villa Haugen.
Ga¡dsveien er i henhold til skylddelingsdokumentene fra 1928129 der deler av
gårdsvei er eid av Gnr 3l Bnr I frem til grensen til3ll4.

Det legges altså til grunn at Villa Haugen har tilkomst via den omtalte gardsveien som iht
ovenstående punlt går over Bnr 1 og 2.

Bnr 8 og t har imidlertid ikke veirett på Gårdsveien. Verken over Bnr I eller 2.

At det er kjent for forslagsstilleme fremgår av mail av 02.05.17 der forslagsstiller John Magne
Birkeland inviterte Steigen Kommune til møte for å drøfte:

hvordan vi skal å sikret veirett og adkomst til Grøtøy
Og i den anledning ba om:

å få klarlagf om dagens tomtegrenser päGrøtøy bør justeres i forbindelse med den
pågående reguleringsprosessen.

(uttrykt vedlegg 23)
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Invitasjonen ble fulgt opp av Steigen Kommune med befaring 11.05.17. Det bør dermed
fremstå som åpenbart at det også er kjent for planmyndigheten at tiltakshaver ikke har de
privatrettslige rettigheter planen forutsetter.

Planforslaget er dermed i strid med Pbl $ 21-6 der det heter:
Med mindre annet følger av loven her, skal bygningsmyndighetene ikke ta stilling til
privatrettslige forhold ved behandling av byggesøknader. Dersom det fremstår som
åpenban for bygningsmyndighetene at tiltakshaver ikke har de privatrettslige
rettigheter søknaden forutsetter, skal søknaden awises. Tillatelse etter denne lov
innebærer ingen avgjørelse av privatrettslige forhold. Kommunen kan fastsette frist for
supplering av søknaden.

I tillegg bemerkes at atkomst og veirett over gårdsveicn ikks er avgjort i forutgående sak.
Tilkomst til Bnr 9 er riktignok omhandlet i klagesak på vedtak PLA BYG 20117 av 14.02.17
der det innvilges bruksendring for Bnr 9 som dispensasjon fra Pbl og Hovedplanens krav om
forutgående reguleringsplan.

I Fylkesmannens ankebehandling i sak PLA BYG 20117 heter det imidlertid:
Relevant for denne saken er at kommunen anser at atkomst kan foregå over bru 8,
spesielt dersom det giøres tiltak. I vedtaket er det for øvrig forutsatt at det ikke giøres
endringer i atkomst,

Og videre:
Nå¡ det gielder atkomst legges det til grunn at den er sikret i sksisterende atkomst for
eiendommen.

(uttrykt vedtegg 24)

Fylkesmannen har altså ikke tatt stilling til atkomst og veirett over Bnr I og2.

Før planmyndigheten kan ta planforslaget opp til videre behandling etter Pbl $ l2-l2mår
planmyndigheten følgelig først avkla¡e veirett og tilkomst til Bnr 8 og 9.

Private eller offentlige tiltak
Det fremgår av planforslaget at sykkel og gangstien over Bm I og2 og broen over
Heimsundet skal reguleres til allmenn tilgjengelig Gang og Sykkelvei (SGS2 og SGS3)

Det fremgår imidlertid ikke om tiltaket er å forstå som offentlig eller privat tiltak.

I reguleringsplanveilederen pkt 2.6.2 nvem k¡n ut¡rbeide detaljregulering heter det bla:
Når det gjelder spørsmål om tiltak anses som private eller offentlige er det et viktig
skille i ¿t tiltak etter planen, uansett hvem som har fremmet planen, som hovedregel
ikke er private når offentlige interesser skal ivaretas.

Hva qielder gårdsveien heter det i mail av 08.05.17 fra Steigen Kommune til forslagstiller
Birkeland:

For øwig står vårt innspill i oppstartsmøtet om reguleringsstatus for gårdsveien fast,
dvs at den der må reguleres til allmenn ferdsel.

(uttrykt vedlegg 25)
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Slikt innspill er riktignok ikke referert til i plankonsulentens forslag til referat fra
oppstartsmøte, men det vesentlige i denne sammenheng er at kommunen forutsetter at
gårdsveien reguleres til allmenn ferdsel.
Nfu grunn for sykkeVgangsti i tillegg må erverves ved ekspropriasjon, må hovedregelen
komme til anvendelse.

Hva gielder brosn er den enten eid av kommunen eller grunneierne på stedet, men begge har
uttrykt overfor forslagsstillerne at broen vil bli stenglrevet dersom det fastslas at de er å forstå
som eier.

Det er altså kjent for forslagsstillerne at broen vil bli stengt eller revet uansett hvem som anses

som eier.
I planforslaget er det likevel lagt til grunn at dagens bro skal bestå eller erstattes med ny bro
på samme sted, men uten at det er angitt hvem som skal ha ansvaret for vedlikehold/bygge ny
bro. Der er heller ikke angitt om forslagsstilleme vil påta seg slikt ansvar.

Det må kunne legges til grunn at grunneier til Bnr I ikke kan pålegges ansvar for å innfri
planens fonnål og sikre allmennhetens ferdsel på stedet.
Følgelig må man ha lagt til grunn at kommunen enten allerede er å forstå som eier, eller vil
påta seg eierskapet.

Dermed må det nødvendigvis også legges til grunn at vedlikehold av dagens bro, og å
eventuelt bygge ny bro, er et offentlig tiltak.

Det fremgår imidlertid ikke av planforslaget om kommunen påtar seg eierskapet til broen og å
ekspropriere grunn til sykkeUgangsti.
Det fremgår dermed ikke av planen om bro og sykkel og gangsti anses som private eller
offentlige tiltåk.

Planforslaget er dermed i strid med Pbl.

Før planmyndigheten kan ta planforslaget opp til videre behandling etter Pbl ç 12-12 må det
avklares om ekspropriasjon av grunn for sykkel og gangsti og opparbeiding av stien er et
offentlig tiltak og om kommunen påtar seg eierskap, risiko og ansvar for broen.

Awik fra Kommuneplsnen
I planforslaget er bestemmelsene i Hovedplanens arealdel gjengitt wiktig og på ulike måter

I Planforslagets pkt 01 s¡mmendrag heter det:
De ønsker å tilrettelegge for turistbasert næring og dermed følge opp intens.jonene i
overordnet plan der det aktuelle området i kommuneplanens arealdel er avsatt til
turistformåI.

Mens det i planforslagets ptc OZ Planforslaget underpunkt 7.1 Forholdet til gjeldende plan for området

heter:
Av kommuneplanens arealdel fremgår det at både Naustholmen og den østlige delen
av CrrøIøy er avsatt til <Fritidsbebysgelse oq fritids- oq turistformå|. (BFR/BFT2).
Det nye planforslaget er derfor slik vi ser det, i tråd med overordnet plan.
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Slik henvisning er også giort i pkt 05 Gjeldende planstrtus under punkt 5.1 Kommunoptenens ¡reatdet

der det heter:
Av kommuneplanens arealdel fremgår det at både Naustholmen og den østlige delen
av Grøtøy er avsatt til <Fritidsbebyggelse og fritids- og turistformåI. (BFR/BFT2

Av hovedplanen fremgår det imidlertid at området er avsatt til kombinert formål fritid/fritid
og turistformål (sosiokode 1800).
Planforslaget henviser derfor til feil og villedende giengivelse av hovedplanens arealdel.

I Hovedplanens pkt 3.6 Kombinerte tormil heter det:
For kombinerte formål jfr 1.2.10 gielder bestemmelser i $ 3, 3.1,3.2,3.3 og 3.5
tilsvarende.

Mens det i Hovedplanens g 1.4 byggeområde heter:
I områder avsatt til byggeområder kan tiltak etter pbl. $ 20-l ikke igangsettes før
tekniske anlegg som vei, vann- og avløpsnett er etablert, med mindre annet blir
bestemt i reguleringsplanen

Planforslaget innebærer en rekke awik fra de bsstemmelser som er gitt i hovedplanens $ 1.4
og $ 3, 3.1,3.2,3.3 og 3.5:

o Tilkomst fra båtplass i Heimsundet via bro over sundet er ikke avklart
r Flytebryggers lengde
r Størrelsepånaust
¡ Bebygdareal
¡ Tot¿lt bebygd areal
r Gesims og mønehøyder.
r Demning i sjø og masseskifte i sjø
e Tilstrekkelig vannforsyning er ikke etablert

Likevel heter det altså i planbeskrivelsens pkt 7.1:
Det nye planforslaget er derfor slik vi ser det, i tråd med overordnet plan

Mens det i administrasjonens saksfremlegg for sak 6/18 heter
Planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel.

Planforslaget er dermed i strid med hovedplanens arealdel.
Ved at både planforslaget og saksfremlegg for sak 6/18 er basert på uriktig gjengivelse av
hovedplanen/uriktig gjengivelse av forholdet til overordnet planverk, er planforslaget i tillegg
i strid med forvaltningslovens $ l7 og god forvaltningsskikk.

Tiltak i strandsonen
I Pbl $ 1-8.Forbud mot tilt¡k mv. langs sjø og vassdrag

I l0O-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.
Andre tiltak etter $ 1-6 første ledd enn fasadeendringer kan ikke settes i verk næÍnere
sjøen enn 100 meter fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved alminnelig høyvann.
Dette er likevel ikke til hinder for fradeling ved innløsning av bebygd festetomt etter
tomtefestelova.
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Forbudet etter andre ledd gjelder så langt ikke annen byggegrense er fastsatt i
kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan, jf. $$ I 1-9 nr. 5 og l2-7 nr.2.

I l00-metersbeltet tillates altså fasadeendring, mens øvrige tiltak må hjemles i byggegrense
fastsatt i kommuneplanens arealdel.

I kommuneplanens delrapport funksjonell strrndlinje heter det da:
I plan- og bygningsloven fra 2008 (PBL $ 1-8) går det fram at byggeforbudet i 100-

metersbeltet gielder "så langt ikke annen byggegrense er fastsatt i kommuneplanens
arealdel eller reguleringsplan". Forbudet gielder også innenfor regulerte byggeomrader
og byggeområder avsatt i kommuneplan, dersom det ikke er fastsatt byggegrense mot
sjø. Utbygging i strandsonen skal derfor som hovedregel være i samsvar med
overordna plan og ta hensyn til landskap, natur og friluftsliv

Slik funksjonell strandsone i Steigen Kommune er vist i temakart 6 til kommuneplanens
arealdel.
Det fremgår der at det ikke er satt slik ñrnksjonell strandsone i det aktr¡elle området,
Følgelig er strandsonen i det aktuelle området fastsatt til 100 meter iht Pbl l-8.

I det aktuelle området er det dermed kun åpnet for fortsatt bygging i strandsonen der den

allerede er utbygd og der det planlegges nye utbyggingsområder.

Av planforslaget fremgår det at man ønsker å legge til rette for slike tiltak i strandsonen:
l. På nonlsitlen av Grøtøy metl 3 utleiehytter (B[JH), teknisk bygg (BAS 1) og naust,

kai/platting (BH 2) og badstu (BUN l) som i dag.
2. På nordøstre ende av Naustholmen (BH 4,5 og 6) med flere bygg med areal pâ20 m2

og 1 byggpå65m2.
3. Naust (B[IN) med areal pâ,67,5 m2
4. Utvidelse av Damskipskaia på Naustholmen med 2bygg og tilhørende småbåthavn.
5. Demning og bro over langfiæret vik (SGS5).
6. Masseutskifting i langfæret vik (VNS).
7. Småbåtanlegg i Heimsundet (VSl).

Ovenstående tiltak I og2 er da i tillegg foreslått i ubebygd strandsone.

Planforslaget er dermed også av den grunn i strid med Hovedplanens arealdel.
Ved at slik tiltak foreslås uten at det i planforslaget pekes på eller drøftes at tiltakene er i strid
med arealplanen og Pbl $ 1-8, er planforslaget også i strid med både arealplan og Pbl.

Tiltak i nærheten av ledningsnett
I 0l n¡s¡to heter det:

I planbestemmelsenes pkt l.s.r BAS 3, <<tshusct> (Nausthotmen¡ heter det imidlertid:

Forhold/uønsket hendelse Jølnei
Høyspentledninger Ja Ineen nye tiltak plasseres nært opp til ledninssnett
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På den eksisterende grummuren til <Ishuset> kan det oppføres et nW bygg med
samme grunnflate som grunnmuren. Bygningenkan ha maksimal gesimshøyde på 3
meter og mønehøyde på 6,5 meter.

Tiltaket er tenkt plassert mindre enn I meter fra ledningsnett.
Tiltaket er dermed i strid med forutsetningene i vedlegg 01.

Aktivitef mera ktivitet
I planforslagets pxt ol Formålet med reguteringsptancn heter det om Naustholmen:

Det tas sikte på en overnattingskapasitetpã20-25 personer, noe som ikke er noen stor
kapasitetsutvidelse i forhold til dagens makskapasitetpà23 senger.

Og om Villa Haugen:
Videre ønskes man å utvide dagens ovemattingskapasitet fra 5 rom (inntil l0 gjester)
til l1 rom (inntil 18-20 gjester).

Det er altså fremstilt slik at planen er âøke samlet antall sengeplasser fra 33 til 45 senger.
Selv om det i planen inngår 27 bygghvorav 19 bygg skal kunne benyttes til ovematting.
Og med et samlet gulvarealet for bygg tiltettelagt for overnatting på mer enn 2.000 m2 og et
samlet gulvareal på knappe 2500 rnz.

Gulvarcal sulvareal

rrunnflate etasier * ov€rnattin¡ annêt
grunnlag for antall
bvsE os areal

uten benevnelse Overnattincssted 45 2 80 anslae

BUH bvgg 1 Overnattinqssted 59.4 2 118.8 olanbestemmelsene

BUH bvff 2 Overnattlnsssted 39,4 2 118.8 planbestemmelsene

BUH bvcs 3 OvemattinEssted 59,4 1 59.4 planbestemmelsene

BH1 Servicebvs¡ 65 1 65 planbestemmelsene

BH2 Overnattinc 410
iht brannkonsegt av

16.03.17

uten benevnelse Lvsthus 15 I 15

BH3 Nordlvsobservatorium 25 3 75 anslac

BH4,5os6 Overnattincssted I 20 I 20 planbestemmelsene

BH 4,5 oc 6' Overnattinsssted 2 20 1 20 planbestemmelsene

BH 4,5 os 6 Overnattincssted 3 20 1 2A planbestemmelsene

BH4,5os6 Overnttinrssted 4 20 L 20 planbestemmelsene

8H4.50s6 Overnattlnrssted 5 65 1 65

antall lht
planbeskrlvelsens pkt
7.2

BH7 Overnattlnsssted 90 2 180 olanbestemmelsene

BH8 Overnatt¡nqssted 15 L 15 ola nbestemmelsene

BUN 1 Badstu 11

iht kommunens brev
av 10.11.16

BUN 2 Nâust Nãustholmen 67.5 1 67.5 olanbestemmelsene

BAS 1 Tekn bvsc L6 olanbestemmelsene

BA5 2 Skieltersiå 25 anslaE

BAS 3 lshuset 100 anslar
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BAS 4 Haltanbua 22

*Noen av bygningene som ovenfor er beslcevet med 2 etasjer, er i planforslaget riktignok
beskrevet med 1,5 etasjer.
Ut fra oppgitte gesimshøyder, mønehøyder og bredde, oppnås imidlertid BYA som for bygg
med 2 fulle etasjer.

Planforslaget er dermed villedende og i shid med Pbl.

I)agens situasjon/antall sengeplasser er ikke korrekt giengitt
I planforslagets pkt 08 Konsekvenser av planen heter det:

En utbygging av fasilitetene og utvidelse av kapasiteten på de turistrettede anleggene
som allerede er etablert pàGrøtøy og Naustholmen vil gi flere besøkende og dermed
mer trafikk på de to øyene.

I beskrivelsen av konsekvenser av planen tar man altså utgangspunkt i at det allerede er
etablert turistanlegg i området, og at det derfor er tilstrekkelig kun å beskrive konsekvenser av
utvidet kapasitet ved anleggene.

Begge turistanleggene er imidlertid basert på innvilget bruksendring som dispensasjon fra
krav om forutgående reguleringsplan i PBL og kommuneplan.
Ved behandling av dispensasjonssøknadene er konsekvenser av slik dispensasjon ikke
vurdert, med den begrunnelse at dispensasjon kan innvilges fordi det var startet opp en
reguleringsprosess.

Siden konsekvenser av etablering av turistrettet virksomhet ikke er vurdert i
dispensasjonssøknadene, må den vurderingen nødvendigvis inngå i vurderingen i
planforslaget.

Planforslaget er dermed i strid med Pbl.

Hensynssone
I Nordland Fylkeskommunes innspill til oppstart av planarbeid heter det:

Nordland Fylkeskommune mener at kulturmiljøet rundt handelsstedet omfatter de

delene av planområdet som inngar i det synlige landskapsrommet rundt handelsstedet
og sundet, inkludert <Villa Haugen> og de deler av eiendommene gnr 31 bnr I og 9
som ligger nært handelsstedet, brua, gang- og sykkelveien og de mest nærliggende og
synlige delene av Naustholmen. For å sikre og synliggiøre kulturminneinteressene

BAS 5 Haltans naust 22 anslae

Bas 6 Damoskioskaia 66 2 132 planbestemmelsene

uten benevnelse Bolisen Naustholmen 75 3 225 anslag

BH 17 Smia 45 1 45

uten benevnelse Krambu. naust os leiliPhet 400 1 400 ansl¿g

uten benevnelse naust oå Villa Hauren 53,02 2 106.04
iht kommunens
oålepc av 10.11.16

Sum areal
or,Crnattlng 2073 381

Sum semlet areal 24il
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anbefales det at dette området reguleres med hensynssone for kulturmiljø, sosikode
H570.

Nordland Fylkeskommunen anbefaler altså hensynssone i hele det synlige området rundt
handelsstedet spesifisert som:

1. De områder på gnr 3l bnr 8 og 9 som ligger nært handelsstedet,
2. Brua, gang- og sykkelveien
3. De mest nærliggende og synlige delene av Naustholmen.

I planbeskrivelsens pkt 09 Plenprosessen underpunkt innkomne merknader/Nordland Fylkcskommune of

fflkeskommunens innspill gjengitt slik:
De er opptatt av planens konsekvenser for kulturmiljøet og foreslått hensynssone rundt
Heimsundet/brua - på begge sider av sundet.

Mens frlkeskommunens innspill i pkt kommcnt¡rer tll lnnkomne mcrkn¡der er kommentert slik:
Hensynsone er lagt inn i planen og denne tar med seg ikke bare deler av norsiden av
Naustholmen men også den eksisterende broen over sundet og gårdsveien frabroen
opp til Villa Haugen.

Det er altså ikke foreslått hensynssone på Bnr I og 9, mens hensynssonen på Naustholmen er
begtenset til de mest nærliggende områdene, og altså ikke hele det området som er synlig fra
handelsstedet som foreslått av Fylkeskommunen.

Fylkeskommunens anbefaling er basert på Lov om kulturminner der det legges det til grunn
en vid definisjon av begrepet kulturmiljøer som i tillegg til byggtekniske tiltak, også
inkluderer forhold knyttet til bruk og aktivitet.
Iht kulturminneloven kan det derfor gis bestemmelser og vilkfu både for utforming og for
bruk av både bygninger og arealer.

I Fylkeskommunens anbefaling heter det da også:

Nybygg/tiltak
Tiltak i planområdet vil kunne være synlige i landskapsrommet rundt Grøtøy
handelssted, og må vurderes opp mot miljøets <tålegrense>, Det bør ikke tilrettelegges
for tiltak som blir visuelt forstyrrende eller skjemmende for miljøet, eller som endrer
områdets karakter.

Når det gielder Naustholmen erfyllæslcommunen i utgøngspunWel slæptisk til nybygg i
kulturmiljøetfra åsryggen og ned mot sundet mellom Naustholmen og Grøtøya.

Vårt råd er dermed at større byggetiltak begrenses til Naustholmens sørøstre side.

Og videre:
Isdammenpå Naustholmen er et minne etter virksomheten ved det tidligere
handelsstedet. Dette er et kulturminne som bør ivaretas i planen. Dersom det skulle
være planer om å tilrettelegge dammen for bruk, bør tilretteleggingstiltak være
begrenset, og reguleringsbestemmelsene bør sikre mot omfattende/skjemmende tiltak.
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Uttalen må derfor forstås som at det ikke bør tilrettelegges for vorken tekniske tiltak eller bruk
som blir visuelt forstynende eller skjemmende for miljøet, eller som endrer områdets
karakter.
Herunder spesielt at tilretteleggingstiltak rundt isdammen bør være begrenset, og at
reguleringsbestemmelsene bør sikre mot omfattende/skjemmende tiltak rundt isdammen.

I planforslagets beskrivelse er planens konsekvenser for kulturmiljøet kun beskrevet i form av
bvestekniske tiltak, mens planens bestemmelser ikke inneholder noen bestemmelser som
regulerer aktivitet som kan være visuelt forstyrrende eller skjemmende for miljøet.

Planfonlaget er dermed i sfrid med Pbl, Lov og kulturminner og Fylkeskommunens
høringsuttalelse.

Når det gjelder byggtekniske tiltak i det område Fylkeskommunen anbefaler avsatt til
hensynsone, foreslås det byggtekniske tiltak bäde på Bnr 7 og 9.
Planforslaget er også av den grunn i strid med Fylkeskommunens høringsuttalelse.

Som om ikke det var nok, så heter det også i fylkeskommunen uttale:
På Heimsundsida av Naustholmen ligger det en rorbu nord for brua og to mindre
bygninger sør for brua. Dette er bygninger som fflkeskommun€n ikke har nænnere
kunnskap om. Det bør vurderes om disse har en vemeverdi som giør at de bør sikres
giennom planen.

Slik vurdering inngår ikke i planforslaget.

Avslutningsvis bemerkes at det av planforslaget pkt lÞ Ptrnprocesscn underpunkt kommentrrer tit
in¡komne mcrknader, underpunkt Nordl¡nd Fylkeskommune,Kutturminnor i Nordl¡nd fremgåf at det ef
avholdt 2 møter mellom Nordland Fylkeskommune (kulturminner i Nordland) og planlegger
henholdsvis den 24.05. I 7 og 03.11.17.
Det er imidlertid ikke utarbeidet noen dokument i anledning møtene.
Fylkeskommunens innspill i løpet av planprosessen er dermed begrenset til uttale i
forbindelse med oppstart av planarbeidet.

Ikke byggemeldte arbeider i planområdet
I planområdet er det foretatt slike ikke-byggeanmeldte/godkjente arbeider:
Før oppstart av planarbeid:

l. Naust, kai/platting og sauna i strandsonen på Bnr 8.

2. Nedgang fra bro over Heimsundet med platting under broen og tilhørende fl¡ebrygge
I løpet av planarbeidet:

3. Mur og gjerde på Gnr 9 (mot gårdsveien).
4. Kjellerdør på Bnr 9.

5. Ny vindusåpning i den såkalte <Haltanbua> på Bnr 7.

6. Ny rørføringfor tilførsel av drikkevann til Villa Haugen over Bnr 4 i grensen mot Bnr
2. AnlagJ som åpen ledning over gressbakke, berg og strand.

Tiltakene 2 til 5 er da innenfor det område som Fylkeskommunen har anbefalt regulert med
hensynssone, mens tiltak 6 ligger innenfor Kulturminnets influensområde, men utenfor det
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område Fylkeskommunen har anbefalt som hensynssone (siden Bnr 4 ligger utenfor
planområdet).

At ingen av tiltakene ikke er bygge-godkjent er overhodet ikke nevnt i planforslaget.
Planforslaget innfrir dermed ildce formkravene i Pbl.

Småbåthavn og fri ferdsel i Heimsundet
I fylkeskommunens innspill til oppstart av planarbeid heter det:

En eventuell ny bru bør utformes på en måte som sikrer fortsatt ferdsel med båt
gjennom sundet.

Det bør legges til grunn at det også gjelder for småbåthavn.

I forslag til planbestemmelser pkt4.6.2 SBASV t heter det derfor:
Båtanlegg i Heimsundet skal ikke være til hinder for fü ferdsel (minimumsåpning på
2,3 meter) i Heimsundet og under broen.

I planforslagets pht o.e infrestruktur/¡dkomst heter det imidlertid:
Villa lIaugen har egen flytebrygge som er knyttet til broen mellom Grøtøy og
Naustholmen. Dybdeforholdene der bryggen ligger er ca 1,5 meter.

Mens det i planforslagets pkú 03 Formålct med rcguleringsplanen heter:
Ved broen mellom Naustholmen og Grøtøya er det innlemmet et område som i dag
brukes til flytebrygge og småbåtanlegg. Området hører ikke til noen av de gårds og
bruksnummer som planen skal legge til rette for en videre utviklìng. Men siden det
hersker usikkerhet om broens tilstand og hvem som har ansvaret forbroen kan den i
realiteten bli revet på et eller annet tidspunkt. I så tilfelle blir det eksüa viktig å
regulere inn et småbåtanlegg slik at de som bruker øyene i dag kan sikres egen
adkomst uten å måtte gå over Naustholmen.

Man er altså opptatt av å sikre tilkomst for <de som bruker øyene i dag> dersom broa skulle
bli revet.
<De som bnrker øyerLe i dagu er grunneierne på Grøtøyaog Naustholmen og allmennheten.
o Grunneier på Naustholmen har tilkomst til egen eiendom via Dampskipskaia på

Naustholmen og tilkomst til eiendommen vil dermed ikke bli begrenset om broa skulle bli
revet.

o Svenebua på Naustholmen har platting med nedgang til sjø. Fester vil dermed ikAe få
begrenset tilgang til bua om broa skulle bli revet.

r Grunneiere på Grøtøylutenfor planområdet har tilkomst fra felles brygge med tilkomst fra
Grøtøyasiden. Tilkomst til deres eiendommer vil dermed heller iti*e bli begrenset om broa
skulle bli revet.

o Grunneier til Villa haugen og giestene til restaurant og hotell på Villa Haugen, som i dag
har tilkomst via broa, vil derimot ft begrenset tilkomst om broa skulle bli revet.

. Og ikke minst vil allmennheten få begrenset tilkomst tilGrøtøyadersom broa skulle bli
revet, og man dermed ikke kan ta seg til Grøtøya via Dampskipskaia på Naustholmen.

Om man er opptatt av å sikre tilkomst for <de som bruker øyene i dag> må planen altså legge
til rette for båtplass fra Grøtøysiden både for allmennheten, grunneier på Villa Haugen og
giester på restaurant og hotellvirksomheten på Villa Haugen.
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Dagens småbåtanlegg med tilkomst ftaGrøtøysiden som benyttes av ø'tnge grunneiere på
Grøtøya, er eid av Heimsundet Båtforening der alle eiendommet pâ,Grøtøy som var bebygd
på 8O-tallet, er medlemmer.
Foreningsbrygga er anlagt 3 meter ut fra land med tilkomst via gangvei fra Bnr 1 basert på
avtale med grunneier.
Brygga er Íeservert for foreningens medlemmer. Enden av fl¡ebrygga er dog disponibel for
besøkende trlGrøtøy. Fortrinnsvis medlemmenes giester og museumsgjester i Storgården,
men benyttes i tillegg av andre som ønsker seg en tw pàøya.

Foreningsbrygga er forlagt ca 2 rneter fra pilarene til broen over heimsundet og gangvei og
brygge har en samlet lengde fra land på ca l5 meter. Tillagl giestebåt på enden av brygga, har
foreningsbrygga dermed en samlet lengde fra land på anslagsvis 16,5 meter.

Med gjestebåt på enden strekker foreningsbrygga seg dermed allerede i dag frem til der det er
fri ferdsel mellom broas brokar.
Ä. forlenge brygga, om så kun for å gi plass til 1 ekstra båçlass, vil dermed hindre fri ferdsel i
Heimsundet der det i dag er lagt til rette for ferdsel.

Fri ferdsel må i så fall sikres ved å legge til rette ferdsel nænnere Naustholmen/der Villa
Haugens brygge ligger i dag.
I planforslaget er imidlertid dybden der Villa Haugens brygge er forlagt, oppgitt til 1,5 meter
og mellomrommet mellom broens pilarpar er der i tillegg stengt med wire i flomålet og med
wire fra brodekket og inn til land på Naustholmen.

Det er disse wirene som i dag hindrer at broen velter. Med mindre broen stabiliseres på annen
måte enn i dag, er det altså ikke mulig å legge til rette for fri ferdsel i sundet der Villa
Haugens brygge i dag ligger

Det burde følge av det at det ilke er plass til utvidelse av antall båtplasser på foreningens
brygge og samtidig opprettholde fri ferdsel i sundet.
Og uansett vil slik utvidelse ikÌe gi båtplass for allmennheten og giester til restaurant og
hotell på Villa Haugen.

Vannforsyning fra vannverket
I planforslagets pht 6.5 Teknisk infr¡struktur/vann og avløp underpunkt vannforsyning heter det

Vannforsyningen til Grøtøy og Naustholmen kommer fra privat vannverk på Nordskot
(Nordskot ogGrøtøy Vannverk SA).

Mens det av planforslagets pt<t r underpunkt ?.7 vannforsyning heter:
Dagens anlegg har visse tekniske kapasiteæbegrensninger som kan få betydning for
drift av både Naustholmen og Villa Haugen - om og når det besluttes å utvide antall
overnattingsplasser. I den grad dagens tekniske kapasitetsbegrensninger ikke er løst -
må man eventuelt vurdere å bore etter vann på stedet, eller se på alternative løsninger
som eksempelvis å anlegge reserve vanntanker (frlles opp nar det er
overskudd av vann og tappes i perioder med intensiv bruk).

I pkt 09 Planprosessen/innkomne merkn¡der underpunkt Nordskot og Grøtøy Vannverl¡ Sl heter det:
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Varsler at de ikke har tilstrekkelig kapasitet til å levere forskriftsmessig vannforsyning
ut over det som nåværende abonnenter har i dag. De vi ikke kunne ta ansvar for de
forpliktelser og kostnader for vannforsyning av en størrelse som hensikten med
reguleringsplanen forventes å medføre.

I pkt komment¡rer til innkomne merkn¡der underpunkt Mattilsynet og Nordskot og Grøtøy Vennverk SA heter
det bla:

I samtale med styreleder for Nordskot og Grøtøy Vannverk as (Äshild Movik
l7.ll.l7) gjøres det klart fra vannverket at det trengs nye innvesteringer i vannverk.
Dette gjelder spesielt kapasiteten i renseanlegget.
Spesielt i høysesongen (sommerstid) merkes det store kapasitetsprobleme¡.

I planforslaget legger man altsä til grunn av vannverkets kapasitetsproblemer vil ha betydning
(om og når det besluttes å utvide antall overnattingsplasser).
Likevel er utvidet kapasitet på vannforsyningen ikke innarbeidet som rekkefølgekrav i
planforslaget.

I tillegg kommer at det i planforslaget refe¡eres til samtale med styreleder i vannverket
17.11.17 der hun giorde det klart at renseanlegget allerede i dag har for liten kapasitet og at
det <Spesielt i høysesongen (sommerstid) merkes det store kapasitetsproblemeu.

At vannverket allerede i dag har for liten kapasitet fremgår også av vannverkets ånmelding til
medlemmene lagt frem på årsmøte 20. mars 2018.
Det heter der:

To helgeperioder sommeren20lT stoppet anlegget på grunn av at vannforbruket var
større enn produksjonskapasiteten i renseanlegget, med den konsekvens at det ble
stopp i levering av rensevann hvoretter kokevarsel ble gitt.

(trykt vedlegg 26)

Samme fremgår også av utallige innlegg fra styreleder på facebook-siden Nordskot og Grøtøy
vannverk. Eksempelvis:

22.06.r7:
Denne helgen blir det ca 90 personer hos Randi Skaug på Naustlrolmen. Derfor er det
ikke denne helgen vi vanner i hagen, om det skulle være nødvendig. God St.Hans!
2t.07.17:
Obs. Obs. Vannforbruket er nå så stort at renseanlegget har problemer med å
produsere nok. Vi ønsker ikke å gå over til råvann. BRUK SÅ LITE VANN SOM
MULIG!
29.08.17;
Førstkommende helg, 31. august til 3. september, blir det Ousland camp på
Manshausen med ca. 100 deltakere. Med forsiktig forbruk blir det nok vann til alle.
Lykke til med arrangementet

(trykt vedlegg 27)

Det bør dermed være godtgiort at vannforsyningen ikke har kapasitet til å forsyne den
aktivitet som allerede i dag finner sted i planornrådet.
Det er derfor ikke tilstrekkelig å åpne for at større kapasitet i vannverket kan utsettes til <om
og når det besluttes å utvide antall overnattingsplasseu.
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Mer om vannforsyning
I pkt 09 Planprosesscn undefpunkt komment¡rer til innkomne merkn¡der/ Mattilsynet og Nordskot og Grøtøy

v¡nnverk s¡ heter det bla:
Alternativer til en forbedret kapasitet i vannverket er bruk av private brønner, bygging
av omvendt osmose anlegg, vanntanker til fylling i overskuddsperioder, begrensninger
på bruk og støne bruk av ikke renset vann med reshiksjoner på bruken etc.

Slike alternativer til en forbedret kapasitet i vannverket er da også omtalt i planforslagets ptrt

6.1 tomtens beskaffenhet( Gnr/Bnr 3l/8 og 3l/19 (Vitla Heugen) på Grøtøya der det hetef:
Under selve Villa Haugen er det fra gammelt av en naturlig vannkilde/brønn. Denne
har gjennom tidene vært benyttet til vannforsyning päGrøtøy.

Og videre:
Dagens eiere planlegger å få gravd ut/satt brønnen tilbake i sin opprinnelige stand.

Forholdet er også omtalt i brev av 6.11.16 fra hjemmelshaver til Gnr 31/8 og 9 til Steigen
Kommune (saksnr 161925 doknr 5) og Mattilsynet der det heter:

Villa Haugen har en egen vannkilde/brønn i husets kjeller fra husets opprinnelse.
Denne ble fylt igien med steinmasse like etter at huset ble revet sent på 1940 tallet. Vi
planlegger å renske opp brønnen og ta denne i bruk igjen for vanntilførsel til
nauslsjøhus. I den grad brønnen genererer nok vann til å dekke hele Villa Haugens
vannbehov i fremtiden, vil vi vurdere å koble oss fra den eksisterende privatc
vannledning fi.a Nordskot og Grøtøy Vannverk Sa. Dette for å sikre en mer robust og
sikker vanntilførsel til kommersiell drift av et hotell. Dagens vannforsyning er til tider
ustabil og av dårlig kvalitet- og lite egnet for denne type virksomhet. Frakobling vil
tidligst skje senhøstes 2017.

(uttrykt vedlegg 28)

På informasjonsmøte 29.A3 ble det dessuten oppgitt at om vannverket ikke var i stand til å
levere nok vann, ville det bli anlagt borrebrønn for forsyning av Villa Haugen.
(uttrykt vedlegg 2)

Det anføres i den anledning:

Brønn i kielleren.
Frern til somlneren 2017 var avløp fra bad og sauna i villaens kjeller ledet rett ned i grunnen,
og da med en avstand pã ca 4 meter fra den omtalte brønnen.
Brønnens tilsigsområde har dermed i en periode på mer enn 15 fu vært tilført avløp fra bad og
sauna.

Vi har grunn til å tro at brønnen ble tilkoblet eiendommens interne rømett vfuen2}l7. Uten
tilfredsstillende sikring mot tilbakestrømning, er slik tilkobling i strid med
drikkevannsforskriftens $ 4, l2 og 26 samt PBllbyggteknisk forskrift.

Omvendt osmose anlegg
Å bygge omvendt osmoseanlegg innebærer at bygghene iht drikkevannsforskriftens $ 3 blir å
forstå som vannverkseier og dermed forpliktet til å innfri forskriftens krav.
Herunder å søke og oppnå Mattilsynets plangodkjenning før tiltak settes i verk.

Nve bonebrønner
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Ä basere forsyning på råvann fra nye brønner innebærer også at bygghene iht
drikkevannsforskriftens $ 3 blir å forstå som vannverkseier og dermed forpliktet til å innfri
forskriftens krav. Herunder å etablere sikringssone/begrense aktivitet i brønnens
influensområde som for borrebrønn i fiell, nok vil strekke seg utover de aktuelle
eiendommene.

Vanntanker til fylling i overskuddsperioder
Vannverkets forbruk utjevnes allerede i dag i rentvannsbasseng nedstrøms prosessanlegg med
kapasitet tilsvarende prosessanleggets døgnkapasitet. Det er derfor ikke mulig å utjevne
døgnforbruket ved å etablere ytterligere utjevningskapasitet.
Og så lenge døgnforbruket i flcre etterfølgende døgn om sommeren er helt opp mot
prosesskapasitet, vil man heller ikke kunne utjevne forbruk fra døgn til døgn ved å sarnle opp
vann over flere dager.

Besrensninqer på bruk
Iht drikkevannsfotskriftens formålsparagraf $ I er formålet med drikkevannsforskriften å
sikre levering av tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann, mens vannverkseier i $
9 leveringssikkerhet pålegges å <sikre at vannforsyningssystemet er utst¡nt og dimensjonert
samt har driftsplaner og beredskapsplaner for å kunne levere tilstrekkelige mengder
drikkevann til enhver tid.>
Drikkevannsforskriften åpner derfor ikke for planmessig å begrense abonnentenes tilgang til
vann.

Støne bruk av ikke renset vann med restriksjoner oå bruken
Forslagsstilleme må gjerne begrense forbruket av drikkevann ved å ta i bruk ikke-renset vann
til bestemte formåI. Forutsatt at distribusjon av slikt vann ikke medfører fare fortilbake
strømning i strid med drikkevannsforskriftens S 4,12 o926 samt PBl/byggteknisk forskrift.

Det bør følge av det at foreslåtte tiltak for å kompensere for manglende forsyning fra
vannverket dels er i strid med lov og forskrift, dels ikke vil ha noen betydning og dels ikke
kan etableres på kort sikt.

Dagens vannforsyning til Villa Haugen
Vannforsyning er i tillegg omtalt i min merknad til varsel om oppstart av planarbeidet der det
heter:

Tr¡gé for nærmere angitt teknisk infrastruktur lht plb $12-5
Som \ient for forslagstiller vil Nordskot ogGrøtøy W stenge dagens vannforsyning
til Villa Haugen innen 20. mai, og i tråd med avtale med vannverket skal 

^y 
rørføring

deretter ikke føres over Bnr 2.
Ny rørføring forutsetter derfor 3-400 meter grøft.

Jeg ber om at slik trase for vannledning iht plb $ l2-5 innarbeides i reguleringsplanen.
Og legger til grunn at det fremmes søknad etter plan og bygningsloven før slike
arbeider settes i verk. Herunder at jeg nabova¡sles dersom slik grøft anlegges på
min/mine naboeiendoÍrmer.

Og i planforslagets pkt 09 Planprosesscn underyunkt Kommentsrer til innkomne merkn¡derln¡boer og

berørte der det heter:
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Det er ikke normalt å regulere inn en trase for privat fremføring av vann og avløp i
denne type reguleringsplaner.

Etter at planarbeidet ble startet opp, og også i etterkant av min merknad, er slik rørføring
anlagl. Rørføringen er imidlertid lagt åpen over torv, berg og strand og dermed ikke anlagt i
trad med PBL.
Siden rørføringen er anlagt i grenselinjen mot min eiendom, og jeg ikke har fått nabovarsel
om tiltaket, antas arbeidene ikke å være byggeanmeldt.

Følgelig bør det i dag, selv om planlegger ikke anser det som (monnalt å regulere inn en trase
for privat fremføring av vann og avløp i denne type reguleringsplaner> være enda større grunn
til å innarbeide traseen i planforslaget.

Alternativt må det innarbeides som rekkefølgekrav alrørføringen byggesøkes og godkjennes
før byggerier av noen art og før det tillates mer aktivitet enn i dag.

<<Sverrebua>>

I planforslagets pkt 6.9 bebyggelse heter det om bebyggelsen påNaustholmen:
Og <Sverrebuu på nordsiden av øyasom eies av Sverre Pettersen og benyttes til
fritidsbolig.

I planbestemmelsene pkt 4.1. underpkt 4..1 heter det om denne bygningen:
Bebyggelse kan brukes som fritidsbebyggelse frem til bygningen skifter eier. Etter det
kan bygningen benyttes til turistformål/ hotell og overnatting.

Forslaget indikerer at dagens eier ønsker å selge til ny eier som ønsket å benytte bygningen til
turistformål/ hotell og overnatting.
Og indikerer vel også at eiendommen vil bli solgt til forslagstiller når den tid kommer.

Det er ingen grunn til at planmyndighetene skal vedta reguleringsbestemmelse som
forskutterer det.
I tillegg kommer at Sverrebua inngår i det synlige landskapsrommet rundt handelsstedet der
Nordland Fylkeskommunen anbefaler hensynssone.

Bygningen bør derfor reguleres til fritidsbebyggelse og ikke åpne for at bygningen verken nå
eller i fremtiden kan benyttes til turistformål/ hotell og overnatting.

Alternative vu rderinger
I Pbl $ 5-2.Høring og offentlig ettersyn heter det

Ved kunngjøring av planutkast skal det gjøres oppmerksom på om det foreligger
altemative utkast til planen som ikke har vært eller vil bli kunngiort

I departementets reguleringsplanveileder heter det om slike altemative utkast:
I alle reguleringsplaner gjøres det ulike former for mulighetsvurderinger som grunnlag
for å utvikle en planløsning med eventuelle alternativer. ...
I noen reguleringsplaner vil mulighetsvurderingene og medvirkningsprosessene kunne
ha stor interesse for berørte og bør inngå i planbeskrivelsen når planen legges ut til
høring og offentlig ettersyn.

30



Trond Lohne
Idrettsveien 35

5052 Bergen
trondgvannplgn.conl

9203 46 45

Berørte vil da kunne fä mer informasjon om hva som ha¡ vært wrdert (alternativer),
og hvorfor planforslaget er utformet som det er.
Mulighetsvurderingene vil også kunne være til nytte i planbeskrivelsen som følger den
vedtatte planen, dersom de er med på å begrunne den vedtatte planløsningen.

I planforslagots vedlegg 5 informasjonsmøte Grøtøy henvises det til at det vil bli foretatt slik
alternatiwurdering:

Vi vil også sjekke ut muligheten for adkomst via vestsideîav øya- selv om dette byr
på store utfordringer grunnet lawann

På informasjonsmøte 29.03.18 ble det stilt spørsmål ved om man hadde fulgt opp lovnaden
om å sjekke ut muligheten for adkomst via vestsidenav øya.
Av supplerende referat fra møtet fremgår det at det ble svart at det va¡ fulgt opp i diskusjon
med kommunen i ettertid av info-møtet og at kommunen hadde vært tydelige på at det ikke
ville bli akseptert.

Det ble oppgltt at for kommunen hadde begrunnet det med at arealplanen kun omfatter
landomradet, og at det utenfor ikke kan fremmes planforslag for omnåder arealplanen. Kai på
egen stand var derfor ikke nærmere vurdert i planarbeidet
(uttrykt vedlegg2)

Slik altematiwurdering er altså utelatt fra planforslaget fordi kommunen skal ha hevdet at det
ikke kan fremmes planforslag for områder utenfor arealplanens greru;er, og at grensen for
arealplanen går i flomålet.
Siden arealplanen kun omhandler sjøområder avsatt til vem, akvakultur eller havneutbygging,
vil en slik forståelse av arealplanens grenser innebære at det i Sæigen ikke er lov å bygge en
eneste brygge.
Begrunnelsen for å utelate alternatiwurderingen er derfor meningsløs.
I hvert fall så lenge planforslaget jo omfatter forslag utenfor en slik forståelse av arealplanens
gfenser både ved å foreslå utvidelse av Dampskipskaia på Naustholmen og ved å regulere inn
småbåtanlegg i Heimsundet.

Den reelle begrunnelse for å utelate slik alternativrnrdering fremgår vel heller av
plankonsulentens forslag til referat fra oppstartsmøte for Villa Haugen der det fremgår at
kommunen skal ha uttrykt:

SK var klar på at det ikke ønskes åpnet for etablering av flytebryggeanlegg på
nordsiden av Crrøtøya (ved naustet) da forholdene her ikke ligger til rette for det.
Svært langgrunt og en vil da også awike fra kommuneplanens arealdel.
Hovedatkomsten til VH bør være slik den fungerer pr. tiden.

Kommunens premiss er altså ikke at ikke at det ikke er mulig å fremme forslag til brygge på
Bnr 8, men at det ikke anbefales fordi:
r Flytebrygge på Bnr I vil awike fra kommuneplanens arealdel.

o Det er et rimelig fornuftig innspill fra planmyndigheten, men har begrenset verdi
siden planmyndigheten tydeligvis ikke har innsigelser mot andre awik fra
arealplanen i samme område (dagens ikke-godkjente naust, platting og badstu) og
ytterligere 3 bygg i strandsonen)

. Forholdene ligger ikke ligger til rett for flytebryggeanlegg utenfor Bnr 8.
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o Det er opp til forslagsstiller å vise at hvordan forholdene kan legges til rette for
brygge på Bnr 8. At planmyndigheten på oppstartsmøte uttrykker at <de ikke kan
se) at forholdene ligger til rette, kan derfor ikke begrunne hvorfor bygge pä Bnr I
ikke er vurdert i planen.

Merknader til planforslaget:
Det bør følge av ovenstående at planprosessen ikke innfrir lovkrav og at planforslaget ikke er
egnet til på en etterrettelig og etterprøvbar måte å få frem hvordan ulike interesser og hensyn
er ivaretatt. Det skjønn som utøves i planforslaget er i tillegg sterkt til fordel for
tiltakshavernes planer og fremstår derfor mer som et <salgsdokumenb, enn en ryddig og
relevant beskrivelse av virkningene av planen.

Når planforslaget nå skal følges opp av planmyndigheten, bør det være håp om at lovkravene
kan overholdes/rettes opp og at kommunen er i stand til å veie ulike interesser opp mot
hverandre.

I håp om det fremmes slike merknader:
l. Planforslaget kan ikke tas opp til videre behandling etter Pbl ç 12-12 før følgende

lovkrav er innfridd:
a. Plangrenser for planområdet må avklares og berørte grunneiere varsles
b. Kommunen må foreta en vurdering av konsekvenser for miljø og samftrnn og

om det må utarbeides Planprogram og konsekvensutredning
c. Kommunen må utarbeide en begrunnelse mht konsekvensuhedning
d. Kommunen må utarbeide/godkjenne referat fra oppstartsmøte etter

forvaltningslovens besûemmelser.

e. Kommunen må gi godkjennelse for at planarbeider startes opp.
f. Kommunen må se til at det legges til rette for medvirkning.
g. Risiko og sårbarhetsanalyse for bro over Heimsundet må inngå i planarbeidet
h. Kommunen må fatte bindende vedtak om at planforslag skal sendes på høring

og legges ut til offentlig ettersyn.
2. Planens omfang, antall bygglBYA, antall giester m.m må fremgå, og sammenligning

med dagens tilstand må baseres på tilstanden før dispensasjoner for bruksendring siden
konsekvenser ikke er vurdert i forbindelse med dispensasjoner.

3. Fylkeskommunens innspill om hensynssone i kulturmiljøet rundt handelsstedet som
omfatter de delene av planområdet som inngår i det synlige landskapsrommet rundt
handelsstedet og sundet, inkludert <Villa Haugen> og de deler av eiendommene gnr 3l
bnr I og 9 som ligger nært handelsstedet, brua, gang- og sykkelveien og de mest
nærliggende og synlige delene av Naustholmen må innarbeides i planen.

4. Fylkeskommunens innspill om at det i slik hensynsone ikke må tilrettelegges for tiltak
som blir visuelt forstyrrende eller skjemmende for miljøet, eller som endrer områdets
karakter, må innarbeides i planen.

5. Planmyndigheten må påse at det giennomføres en risiko- og sfubarhetsanalyse for broa
over Heimsundet, eventuelt selv foret¿ en slik analyse.

6. Sti over Bnr I fra gårdsveien til foreslått sti i strandsonen, må reguleres til sti for
offentlig ferdsel.

7. Det må innarbeides brygge på Bnr 8 for eiere av Bnr 8 og 9, restaurant og hotellgiester
til VillaHaugen samt allmennheten. Alternativt må slik brygge fremgå av
alternatiwurdering.
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8. Allmennheten må sikres tilkomst på hele Naustholmen inklusiv ferdsel og tilkomst
med båt til Damskipskaia.

9. SyLkel og gangsti over Bnr I og2 må tas ut av planen. I motsatt fall må det:
a. Oppgis en begrunnelse for hvorfor slik sykkel og gangsti er ønskelig, om

tiltaket er offentlig eller privat tiltak og om ekspropriasjonssak vil bli fremmet
av kommunen eller forslagstillerne.

b. Innarbeides krav til vedlikehold og restriksjoner mht bredde, drenering og
dekke samt restriksjon på bruk av motoriserte kjøretøy.

10. Awik fra kommuneplanens arealdel og tiltak i l00-meters beltet må klart fremgå.
11. Hvilke ikke bygge-godkjente tiltak som er innarbeidet i planen må fremgå.
12. Tiltak i nærheten av ledningsnett må utelates fra planen med mindre det innarbeides

rekkefølgekrav om at ledningsnett først skal legges orn.
13. Støne kapasitet i vannverkets prosessanlegg må innarbeides som rekkefølgekrav før

byggerier av noen art og før dettillates aktivitet som medfører at samtlige av
varurverkets abonnenter mister forsyningen av renset vann.

14. Eventuelle tiltak for egen vannforsyning må forutsetter å innfri krav etter annet
regelverk og innarbeides som rekkefølgekrav før byggerier av noen art og før det
tillates mer aktivitet enn i dag.

15. Trase for vannforsyning over Bn¡ 4 må innarbeides i planområdet. Alærnatiw må
dagens rørfønngover Bnr 4 byggesøkes.

16. Sverrebua må reguleres til fritidsbebyggelse og ikke no mer.

Om merknadene innarbeides i endelig plm bør den være til å leve med for alle parter:

Allmennheten vil være silaet bedre tilkomst både til Naustholmen og på Grøtøya og
ferdsel både på Naustholmen ogGrøtøya. Allmennhetens ferdsel til resten av Grøtøy vi da
også være sikret selv om ferdsel på gårdsveien på Bnr 4 går gjennom opparbeidet hage.

Naboene pàGrøtøya og i Svenebua vil bli skånet for store deler av de byggerier og den
aktivitet det legges opp til i planen, og eier av bnr I og2 unngår ekspropriasjon.

o Kulturminneverdiene i kulturmiljøet rundt handelsstedet vil langt på vei være silcret som i
dag.

Forslagsstillerne vil oppnå kontakt mellom eiendommene og kan legge til rette for
utvikling av sine eiendommer.

Og kanskje kan planmyndigheten til og med fil tid til å konsentrere seg om andre saker.

Med vennlig hilsen
Trond Lohne
9203 46 4s

vedlegg
o Lov, forskrift, offentlige veiledere, og dokumenter som er sendt på høring er ikke vist

til med vedlegg.
¡ Brev/mail til og fra planmyndigheten, er referert til som uttrykte vedlegg.
a

a

t

a
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1. Utrykt vedlegg
2. Utrykt vedlegg
3. Tryktvedlegg
4. Trykt vedlegg
5. Trykt vedlegg
ó. Utrykt vedlegg
7. Utrykt vedlegg
8. Utrykt vedlegg
9. Utryktvedlegg
10. Utrykt vedlegg

Trond Lohne
Idrettsveien 35

5052 Bergen
trond(Ðvannolân.cÕm

9203 46 45

¡ Andre dokument vedlegges som trykte vedlegg

11. Utrykt vedlegg

Brev av 27.09.17 fra Steigen Kommune til Fylkesmailten
Supplerende referat av 02.04.18 for informasjonsmøte 29.03.18
Avisa Nordland 20. februar
llj emmeside www.vil lahaugen.conl þr 20. februar)
facebook. com/villahaugenboutiquehoteV
Mail av 24.01.18 fra Villa Haugen til Steigen Kommune (løpenr 361)
Mail av 08.02.18 fra Trond Lohne til Steigen Kommune.
Invitasjon fra kommunen av 13. februar til informasjonsmøte 8. mars
Anmodning fra2 naboer om å legge informasjonsmøte til påskeuka
Brev av 16. februar fra Trond Lohne til kommunen om å fll oppgitt
dagsorden for informasjonsmøte 8. mars
Mail fra kommunen 20.02.18 der det oppgis at det ikke vil bli åpnet for
debatt
Kommunens referat fra informasjonsmøtet L mars
Mail fra posl.@villahaugen.com med invitasjon til nytt
inforrrasjonsmøte torsdag 29. mars (uten debatt)
Villa Haugens referat fra informasjonsmøte 29.mars
Brev av 18.05.17 fra Trond Lohne til Steigen Kommune med
anmodning om kommunens begrunnelse for at planarbeidet ikke utløser
krav om konsekvensutredning
Mail av 18.05.17 fra Trond Inhne til Steigen Kommune der jeg ber om
å bli kontaktet dersom deler av min eiendom irurgår i planområdet.
Brev av 05.09.17 fraTrond Lohne til Steigen Kommune med varsel om
ilfce bygge-anmeldte arbeider på Bnr 9
Svar av på varsel om ikke bygge-anmeldte arbeider
Varsel av 12.12.17 om flere ikke bygge-anmeldte arbeider på Bnr 9
Sva¡ av på varsel om flere ikke-bygge-anmeldte arbeider på bnr 9
Sak 5/18 med vedtak om at det ikke er behov for å innhente uttale fra
meg som nabo til bruksendring avbwT
Brev av 08.11.17 fra Fylkesmannen i Nordland til Stiftelsen Grøtøy
Gamle Handelssted
Mail av 02.05.17 fra forslagsstiller John Magne Birkeland Steigen
Kommune med invitasjon til møte om veirett for bnr 8 og 9
Fylkesmannens ankebehandling i sak PLA RYC 20117

Mail av 08.05.17 fra Steigen Kommune til forslagstiller Birkeland om
at gardsveien må reguleres til offentlig ferdsel
Varurverkets årsmelding til medlemmene på fusmøte 20. mars 2018
Utdrag facebook Nordskot og Grøtøy Vannverk
Brev av 6.11,16 fra hjemmelshaver til Gnr 31/8 og 9 til Steigen
Kommune (saksnr 161925 doknr 5)

12.U$ktvedlegg
13. Utfykt vedlegg

14. Utrykt vedlegg
15. Utrykt vedlegg

16. Uûl¡ktvedlegg

17. Utrykt vedlegg

18. Uüykt vedlegg
19. Utryktvedlegg
20. Utrykt vedlegg
21. Utyktvedlegg

22.Utrykt vedlegg

23. Tryktvedlegg

24.UWW.vedlegg
25. Utrykt vedlegg

26. Trykt vedlegg
2T.Tryktvedlegg
28. Utrykt vedlegg
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Trsdag 2. mal 2017 18¡16

Gårdsvel

GE KO UNE

Saksbah.

Drto:
Emno:

togg * Denne meldlngen er wart på.

Hel

Vl ønsker å få satt opp et møte med kommunen for å drøfte hvordan vl skal få slkret
velrett og adkomst t¡l Grøtøy - herunder om regulerlngsplanen på noen måte kan b¡dra
med dette.Se også vedlagte notat hvor vi har glort oss noen betraktninger mht fiorhold
som kan ha betydning for saken.

Unni ogJeg drar til Stavanger I morgen rnen kommer opp lgfen om en uke - så et evt
møte mt Hi fra den 11 mai og utover.

mvh

John Magne Blrkeland / Unnl Johnsen

Vedlegg:

gardsvei.door

Lopenr.: 24öA

0 ( MAt 2017

i)oknr

rvt 03.05.2017 09:00



NOTAT

I forbindelse med reguleringsplanprosessen for Villa Haugen (Gnr 31 Bnr 8/9) kan det sc ut som om

dagens tomtegrenser til naboeiendommer mà være fei! i kommunens registre og hos Kartverket.

Eakgrunnen for dette er to forhold som tilsynelatende ikke er tatt med i utmålingen av dagens

tomtegrenser pâ GrotdV - selv om det faktisk er vist til samme dokumentasion i Grunnboka.

1) Av Steigen sorenskriverembetes skylddelingsforretninger ¡ 1928 og 29 vises det til at det finnes

en gårdsvei pâ GrøtOy som cr bcnyttet for â beskrive alle de nye parseller/eiendommer etter
konkursen ¡ 1923. Ut fra disse dokumentene er det klart at dagens Gnr 31 Bnr 2, Gnr 31 Bnr 3,

Gnr 31 Bnr 4 og Gnr 31 Bnr 5 er skilt ut fra Gnr 31 Bnr 1 på sOndre og nordrc side av gårdsveien.

Dagens Brenser tar ikke hOydc for dctte og disse btr derfor endres itråd med gieldende

dokumentasþñ - ñêd mindrc dct cr forrtatt ¡ndre arceloverfurirqcr mellom

skylddelingsforretnlngene og dagens $eldende tomtegrenser.

2l Pâ tidspunktet for skylddelingsforrctningcne cksisterte Villa Haugen i bcste ve[ående og ble lkke

bcrtrt av sclve konkursen. Arcntine Schønning boddc fortsatt i huset frcm til sin død i 1941. Det

at parsellene/eiendomsgrensene skulle utelatc henne fra tilkomst til oya via Helmsundet - synes

lite tenkelig. Det antas at dette er hovedgrunnen forat man har bcnyttet gårdweien som grense

forde nye parsellcnc at928129.

Når dagens grenser ble bestemt - var Villa Haugen revet for lenge siden. Kun grunnmuren stod

igjen. tÞt kan derfor se ut som om de som bestemte eksisterende grenser må ha sett bort fra det
f¡ktum ¡t det på tidspunket fur skylddclingsforrctningcnc faktisk fantes ct hus som var avhengig

av at gârdsveien ble hoHt i hevd. tÞtte burde derfor vært tett hensyn til da Gnr 31 Bnr 8/9 ble

skilt ut pll slutten av 1990 tallet og Villa Haugen ble gjenreist.

Steigen kommune btr vurderc å få klarlagt om dagens tomtegrenser på GretOy blr¡ustêrcs ifm den
pågåendc rcguleñngsplanprosessen. Det synes lite hensiktsmessig at dette er en oppgave som må

håndteres av dagens eiere av Villa Haugcn - all den tid eventuelle justcrlnger vllomÉatte andre

parter enn 6nr 31 Bnr 8/9 -typlsk mellom Gnr 31 Bnr 1 og Gnr 31 Bnr 2.

Gårdsvei - Grøtøy 3O apnl 20L7 Side 1



PRoToKoLL FRA Ansmøre 2O1s I NoRDSKoT oG GFøIØv VANNVERK sA

Tidspunkt 20. mars 2018 k¡. 19.00
Møtested: Feskbruké
lnnkalling: Brev med saksdokumenter 5.3.2018, pr. epost, post eller bringing

Følgende abonnenter/medlemmer var til stede:

Finn-Eirik Aasjord
Arild Asbjømsen
John Age Handberg (2 medlemskap/stemmer)
Kenneth Magnussen
Ashild Movik (2 medlemskaplstemmer)
Anita Nilsen
Harald Nilsen
Terje Nilsen
Nordskot Brygge AS, v/John Age Handberg (2 medlemskap/stemmer)
Jonas Pettersen
Kenneth Sandbakk
Leif Svendsen
Villa Haugen AS, v/John Magne Birkeland

Dessuton møtte Wanja Sæüer (leder av valgkomiteen), Hulda Nilsen og lvar Nilsen.

Dagrordcn:

1. Apning ved sþreleder
2. Kon¡titurring rv lrm¡ht

a. Valg av møteleder
Hanld Nilsen ble vaþt

b. Valg av to rnedþmmer til å underskrive gotokollen som styret lager
Kenneth $añåø,kk og TetÞ Nîlsen ble uaþt

c. Registrerirg av møtende deltakere og antall stemmer
13 abonrwtter/medlemmer med til sammen 16 slemmer ble rcgìstrcft
(Kenneth Magnusæn fn sak 4)

d. Godkjennelse av innkalling
I n n kall i ngen ble goctkþ tú

e. Godkjennelse av dagsorden
Dagsoñen Þlegúkþnt

Møteleder overtok deretter møteledelsen.

3. Arsrognskag 2O17 mad nobr og ruvisoru bcmtning
Arsmøtet ga ros til styret for god økonomistyring og fattet følgende
vedtak:
Arcmøtet godkþnner regnskapef for2017 og vedtar at overckudd kr82.455,-
ovefføres til fuí egenlcapih{ slik at æmlet qenkapitsrl utgjør kr 334.301,-.

4. Styrsts årsberetningzOfl og årsmeltling til medlemmenê
Vedtak
Årsmøtetg odkþnner styrets â rsbretni ng for 2O I 7.

tar styrets àrsmelding tíl mdlemmene til orientering.Arsmøtet

5. Budcjett 2018
Arsmøtet behandlet denne saken etter behandling av sak nr. 6 - styrehonorar og
fattet følgende



Vedtak
Fnmlagte budsþtt justercs med ny kosfnadsposf forslyehononrkr2O.00O,- og
reduksþn i lønnskostna&r npd Rr 12.000,- som tnr lagt inn som slyphononr pâ
samme nivâ som 2017.
Àrsmøtet godkþnrnr &retter justeÉ budsþtt for 201 8, herun&r budsþtteft andet
konsulenthononr kr l@.000¡, som gir btdsþtteft undeæku&l dette âret pà kr
49.500,-.

6. Styrehononr.
Anmøtet valgte å behandle denne saken før sak 5 om buclsjettet, og det framkom
forslag om å øke styrehonoreret med baþrunn i det sbre arbeidet som styret legger
ned i administrasþn og ledelse av vannverket.
Vedtak;
Arsmøtet vedtar å øke styrehonoraret fna kr 12.0(X),- t¡¡ kr 20.0æ,- for 2018, og ber
styret fordele hononaret ut fna sþnalene fia årsmøtet

7. Velg
a_

b.

c.

ct.

e.

Valg av to styrernedlemmer for to år
Steín Gænervrn q Jonas futþtsen ble vaþt.
Valg av styrelederforett år
Ashild tttovik ble vaþt.
Valg av tre varamedþmmerbrett år
An/Þ Nîlsen, KþllTennesog Chtístian Harúårlg,i prtofiÞrt rckkeføþe
Valg av to r€v¡sorer for eü år
Hanld Nilsen q Níne lngoiîæn ble wlgt
Valg av valgkomite på tre medþmmer fur ett år
Wanja Sæther [eúr, lwr Mlwt q Gærtle Nilsert He vaþt. Sistnevnte med
fofuehold, da hun ikke wrspurt.

Stynt består dermed av følgonde medlemmen
Ashild Movik, styreleder
John Magne Birkeland
Stein Grenersen
Janne Hatlebrekke
Jonas Pettersen

Varamedlemmer i prioritert rekkefølge:
1. Anita Nilsen
2.J<len Tennes
3. Christien Handberg

Møteleder Harald Nilsen over{ot deretter ordet ül slyreleder Ashild Movik, som
takket for møteledelse, oppmøte, samt dugnadsbidrag og engnsjement for
vannverkets ve og vel.
Arsmøtet ble dermed hevet.

Protokollen

Kenneth

ttr
Terje Î,filsen

(/rá:"n

Etterord: Grethe Nilsen har takket ja til å delta i valgkomiteen
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Ashild tüovik
22 )un 2017

OBS. OBS. Vi har iøyeblikket så stort forbruk av vann at anlegget ikke
greier å produsere for å kompensere for uttakel.
Tanken er snart tappet tom.

ALLE bes undersøke om det står åpne vannslanger og renner eller om det
l(an væIe slnlig lekkasþ. Hvis vannforbruket i løpet av dagen jkke m¡nsker,
blir vi nødt til å kjøre råvann gjennom vannledningene.

6) t-i*er Ç Kommenter

@z / SettavS3

e Ragnar Pedersen Sjekk at det ikke står åpent på fy . Chrt (61 '{,t lt1',1-t:

-Or
*.þr-@.-

Nordskot og Grøtøy Vannverk q (n f ) Írûrrri Sldrlst.lr, F!lr, veiltÌßr
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Nordskot og Grøtøy Vånnrrerk q (n 7l lrc,r,rr Jtii¡isr{). F.i,r,7entr{,r

Ashild llovik
21.N4 2017

Obs. OùÊ. Vanofoùruket er rú så stort at rens€anlegget har proUemer med
å godusere noh. M snsker íkke å gå over til råvann. BRUK sÂ LITE VANN

SOII MULIGI

¡) t-iker Ç Kommenrer

@r r/ Sett ãv 83
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Ashild llovik
10. ivli 2017 . Chat l7l (l i/, i;'.
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Nordekot og Grøtøy Vannve¡k q Cn ? ) Tr.rn,l Starrsrrr.. Frnri vctrûel

.Ð
Llker Svar 31 ü

Skr:v,rn kom¡ìì(ì¡ìla,

þ

Cr' t-sj ("1¡.) \:/

A¡hild ftiovik
29. eugusl 2017

Førstkommende helg, 31. august til 3. september, blir det Ousland cåmp pä

Manshausen med ca. 100 d€lhkse. Med forslkt¡g Mruk bl¡r del nok vann

til alle. Lykke til med amangemêntcl.

¡) :-trer Ç Kommenter
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. Chat{8}

.Ð :iir t'.' ltit i1t¡¡ìi :lrìt Jtrl

êøå¡



þ tLË^ut¡[t tc
LePtrrt.r 

1

0,, APR 2018

À¡¡sdsnr, ?/3{o lookr. Ltq

t¡ti¡r
r(dt:

V'L
.(,e,
þ4!'l-

¿*-,.( 3l

oUlt"^

LU¡¡-A*
4 ry" *7
gJvs

+\
t1

ltÅ^r',
a

\^"* 9,4i-. o-rÌ Ç-rr* St le,- { o

¿\
6-

^/vùu\

b*-"L
b,{

r

Ã-tr ? ( (

M/l/L o

o
6I -D

{*-

lu

lr<¿\/\/U/ei\

M,ril!*Ø(I

SLJK
È ì

,<J
c)

ô

t

t VnTrrrLA-/l



$

å

-T-
5I €

'e3

\o\

1
:{
{

\/'l

\
,)

b

b

i?

o

a

s.-
5

J

È

Þ-st

.5¿_
d.

rÞ

.t

-ÞI
J

{r
è

J
è

$

34

!)so

å

b

\

r\

s
.a0

Ð

sI

3

)

, 
¿

J
o./

vò

a

\

Í

,,I

jå

J

J
J

È

:
Ò

ï
É

J

5Ð

6ç

\-¿
,l



\
þ

<J

lq

q_-

:ã,* WrflL)

u<*
/r-ð!4L

Õ
Ur-UØ-t

s J"L4'

r

"{*I cutr WA'e
t U

I

rf,an* ,Í|

c
t3

s

,

*

,L-ù gtlt t-vw

gt"t\
tdb
{"*

L 6;^- 4,7-å,1

O-,U'

s

J,T

¿ +J-i-(

I

9o ,rt e*L o
L

PJ/\-.

C

(-{

I /-
a /.t,

t
e,.<-f

pÀn

(f

e

OLJr

/Wtþ

A^,{
pJI" /,é-t-z ,+aß-Yt¡tA-

OJr t/ ¡tu



8lI,o'f',o

J

lr
l^Þ-*L, -.[

4
I -Ì'ø\
V¡rwff ,w

n
J

14.-ÞÈn
tTryW

t* 'ltæ-'^v1

ffii
\

e

)
-Jîæ W

J

ç

ryÑ'y



https ://mail.notes.ce.collabserv. com/ data2/200 120019 /200545550.n...

Fra:
Tit:
cc!

"Jørund Nilsen" <jkn.neslin@gmail.com>
postmotta k@steigen. kommune. no

maritskJel@gmall.com

Dato:
Emnc:

Onsdag 4. april 2OL8 t2:44

Merknader til Detaljreguleringsplan for Naustholmen og deler av Grøtøya

Ðet vises til høring av forslag til Detaljreguleringsplan for Naustholmen og deler av
Grøtøya. Frist for merknader er satt til i dag 4.april 2018.

Vedlagt tølger mine merknader som grunneier og direkte berørt nabo op Grøtøva

Vennlig hilsen

Marik Skjelbreidalen

Vedlegg:

Merknader til Detaljreguleringsplan for Naustholmen og deler av Grøtøya.docx

IGEN KOM MUNE

Salsb€h. SLsp€nr.:

0,* APR 2018
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Marit Skjelbreidalen
Grøtøya 7, Eiendom 1848-31/3 " Bakergården"
Postadresse:
Ridder Flemmings vei31
1397 Nesøya.
maritskiel@omail.com

Grøløya 3. april2018

Steigen kommune

Rådhuset
8283 Leinesfjord
postmottak@steioen. komm une. no

terknader til lletaljtrguleringrplan for Naustholmen og deler av Grøtoya

Jeg viser til forslag til høring av privat detaljreguleringsplan for Naustholmen og deler av

Grøtøya. Det er et omfattende planforslag som vil innebære store endringer for stedet, både
når det gjelder bygningsmasse og tilhørende hafikk. Som berørt grunneier har jeg følgende
merknader:

Store deler av planområdet omfatter Grøtøya som nasjonalt kufturminne

Grøtøy handelssted er et kulturmil¡ø av nasjonal verdi, slik fylkeskommunen påpeker i brev
av 5. mai 2017 til arkitekt Aursand AS med innspill til oppstart av planarbeidet. Hele
handelsstedet inngår t et helhetlig kulturmiljø rundt Heimsundet, som også omfatter deler
av planområdet. Nordland f,lkeskommune mener at kulturmiljøet rundt handelsstedet
omfatter de delene av planområdet som inngår idet synlige landskapsrommet rundt
handelsstedet og Heimsundet, inkludert <Villa Haugen> og de deler av eiendommene
gnr 31 bnr I og I som ligger nært handelsstedet, brua, gang- og sykkelveien og de mest
nærliggende og synlige delene av Naustholmen.

Tiltak innenfor planområdet får konsekvenser for handelstedet og for det helhetlige
kulturmiljøet. For å ivareta dette svært viktige kulturmiljøet, må kulturminnehensyn derfor
legge premisser for utviklingen og bruken innenfor planområdet, jf. også lov om
kulturminner som både anfører bestemmelser om bygging/utvikling og bruk.

F orsl ag for h ele regu le ri ng som ràdet
I planforslaget heter det at : Flere overnattingsdøgn fordelt på flere personer vil skape et
større press på infrastrukturen generelt og spesielt vannkapasiteten vil kunne bli en

utfordring i korte perioder. Det fremkommer videre av planforslaget at styrelederfor Nordskot
og Grøtøy Vannverk as i samtale 17 .11.17 gjorde det klart at det vannverket allerede i dag

ikke har kapasitet til å forsyne abonnentene med nok vann: <Spesielt i høysesongen
(sommerstid) merkes det store kapasitetsproblemer>,



Forslag pä Naustholmen
Fylkeskommunen er kritisk til nybygg og aktivitet i kulturmiljøet fra åsryggen og ned mot
sundet mellom Naustholmen og Grøtøya. Likevelforeslås nye bygg i dette området samt at
det legges til rette for at fellesaktiviteter i nybygg og området for øvrig.

Forslag Villa Haugen
Fylkeskommunen forutsetter at kulturminnehensyn må legge premisser for ufuiklingen
innenfor planområdet, og spesielt de området som inngår i kulturmiljøet.
Likevel foreslås det nybygg i det området fylkeskommunen foreslår som hensynsone og at
allmennhetens ferdsel på eiendommene skal begrenses.

Forslag iHeimsundet
Det legges opp til at ilandstigning tilVilla Haugen skal skje enten over nåværende bro,

altematívt ved å utvide nåværende flytebrygge i Heimsundet. Det legges itillegg tydeligvis til
grunn at det er tilstrekkelig at rcstaurant- og hotellvirksomhct på Villa Haugen ikke har bchov
for flere båtplasser enn kun for drivers egen båt.

Bruas tilstand er dårlig uten at risiko knyttet til broen er nærmere vurdert.

En utvidelse av båtanlegget som har tilkomst fra Grøtøysiden innebærer at Heimsundet i

praksis stenges for båttrafikk. Det viltotalt endre områdets karakterer og er ikke forenlig med
statusen stedet har som nasjonalt kulturminne.

Allmenn terdsel pä Grøtøya
Det legges opp tilå regulere inn en gang og sykkelveifra broa over Heimsundet til Grensen
mot Bnr4.
Slik offentlig sykkel og gangsti vil imidlertid ikke ha noen betydning for allmenn ferdsel.
o Først og fremst fordi allmenn ferdsel frem til Bnr 9 skjer i krafr av allemannsretten, og det

dermed ikke er behov for å regulere inn offentlig sykkel og gangsti.
r Demest fordi allmenn ferdsel videre utover Grøløy går gjennom opparbeidet hage på Bnr

4, og når Bnr 8 og 9 reguleres til byggeområdet, og dermed uten tilgang for allmenn
ferdsef, innebærer reguleringsplanen at mulighetene for allmenn ferdsel pà Grøtøya
forringes.

Mine merknader til planforslaoet

For å ivareta de samlede interessene til oss som naboer, kulturminneverdiene, allmennheten
og forslagsstíllerne, mener jeg at planforslaget må baseres på:

1. Utvidet kapasitet for vannforsyning må innarbeides som rekkefølgekrav og komme på

plass før kapasitetsutvidelse og mer aktivitet enn dag.
2. Risiko knyttet til broen må avklares og sikringstiltak må innarbeides som rekkefølgekrav
3. Adkomsten fra sjøen tilVilla Haugen må legges til vestsiden av Grøløya til brygge som

åpnes for allmenn ferdsel.
4. Offentlig sykkel og gangstifra broa til grense mot Bnr I og 9 må tas ut av planen

5. Dagens sti mellom gårdsveien og foreslått stifor allmenn ferdsel i strandsonen på Bnr 8
må reguleres sin offentlig tilgjengelig.



6. Planen må ikke legge til rette for nybygg og aktivitet på Naustholmen som vender inn mot
Heimsundet og/eller som er synlige Íra Grøløya.

Med slike tilpassinger i planforslaget vil allmennheten være sikret tilkomst både fra
Naustholmen, fra beboernes gjestebrygge i Heimsundet og fra ny brygge på vestsiden av
Grøtøya. Offentlig ferdsel kan da fordeles og vilvære sikret selv om allmenn ferdselgjennom
hage på Bnr 4 i fremtiden ikke skulle bli tillatt.

Naboene og kulturmiljøet unngår skjemmende sykkel og gangsti og nybygg og aktivitet i det
historiske miljøet på Naustholmen, samt at vi unngår at vannverket leverer råvann til samtlige
abonnenter når turistaktiviteten er høy.

Forslagsstillerne vilvære sikret at deres eiendommer kan utvikles tilturistformål, at det
opprettholdes kontakt mellom eiendommene som inngår i planforslaget, og at Villa Haugen
oppnår tjenlig båtplass både for drivers båt og gjester.

Vennlig hilsen

Marit Skjelbreidalen
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HøRINGSUTTALELSE TIL REGULERINGSPLAN NAUSTHOLMEN -
GRøTøYA
Vi viser til mottatt forslag til privat detaljreguleringsplan for Naustholmen og deler av Grøtøya.

Reguleringsplanen er et privat reguleringsforslag igangsatt av eiere av Villa Haugen og
Naustholmen, som ønsker å legge til rette for turistbasert næring i området.

Nau¡tholmen:

Det beskrives et opplegg som hovedsakelig retter seg mot bedrifrer, vennegjenger og
egenorganiserte eventer. Frilufrsopplevelser skal ha en sentral plass, og det er ønskelig å spre
enkel ovematting utover øyaÍor á gi besøkende unike naturopplevelser. Samtidig sies det at det er
viktig å legge bedre til rette for god tilgjengelighet til dusi/toaletter og fellesfunksjoner nær dagens
bebyggelse.

Overnattingskapasitet er oppgitt tt 20-25 personer, der boforholdene skal legges til rette for
enkeltrom/enkeltseng.

Ville Haugen:
Her er det ønskelig å utvide dagens overnattingskapasitet fra inntil 10 gjestertil inntil 18-20
gjester.Det skal legges tíl rette for bygging av sjøhus nede ved sjøkanten, bygging av nytt
servivebygg med ovemattingsmulighet samt teknisk bygg til <utbedring og fremtidig
forsyning/håndtering av vann og avløp> (sitert fra planforslaget side 3).

Vannfonyning:
Mattilsynet er sektormyndighet ogfører tilsyn og fatter nødvendige vedtak isamsvar med
matlovens S 23 t¡l $ 26, for alle bestemmelser gitt i drikkevannsforskriften(forskrifr om
vannforsyning og drikkevann - FOR-2016-12-22-1868), med unntak av $26 og $ 27.

Drikkevannsforskrifiens formåler å beskytte menneskers helse ved å stille krav om sikker levering
av tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann som er klart og uten fremtredende lukt,
smak og farge. Forskrifren gjelder alle former for vann, som enten ubehandlet eller etter
behandling skal drikkes, brukes i matlaging, til andre husholdningsformål eller i

næringsmiddelforetak der det stilles krav om bruk av drikkevann.

Vannforsyning, herav til drikke og sanitære formå|, er en grunnforutsetning for alle
samfunnssektorer. Forskjellige samfunnssektorer skal derfo¡ gjennom eget regelverk, bidra til at
drikkevannskilder og vannforsyningssystem beskyttes mot forurensning og forhold som kan sette
s-ikke-rhelen. tll vannfarqyningen j fare.

llattlleynet
Region Nord

Saksbehandler: Aåse Vlgc¡uct
l\i: 22 40 00 00 I 227776Ô6
E-post: oostmottak6ùmstlil¡vnql.no
(Husk mottakers navn) ì

Poetadresse:
Felles postmottak, Postbok¡ 383
2381 Brumunddel
Telefaks: 2321 6801



Deres ref. - Vår ¡êf. 2018/040059 - Dato: 04.04.201 I

Tilgang til rent drikkevann er en forutsetning for god helse; mangel på rent vann til drikke, personlig
hygiene og sanitært bruk er en av de viktigste årsakene til alvorlige sykdommer og død over hele
verden. Forurenset vann bidrar til spredning av mange alvorlige sykdommer, noe vi har erfart også
her i Norge, jf flere norovirusutbrudd (Gol 1992, Klæbu 1994) og ikke minst Giardia i BRegen 2004
og Campylobacter på Røros i 2007. I alle disse utbruddene omfattet > 1000 rapportert syke
mennesker.
Det foreligger nasjonale målsettinger som har betydning for hvordan blant annet vannforsyning og
avløp bør ivaretas i både kommuneplaner og reguleringsplaner, jf Nasjonale mål for vann og helse
som belvedtatt av Regjeringen i mai2014. Kommuneplener og reguleringsplaner skal legge disse
til grunn. Det kommunale ansvaret for drikkevann i arealforvaltningen framkommer klart av $ 26 i

drikkevannsforskriften. $ 26 første ledd sier at kommunen i samsvar med folkehelselovens kapittel
2 skalta drikkevannshensyn når den utarbeider arealdelen av kommuneplanen og
reguleringsplaner, samt nàr den girtillatelser etter relevant regelverk Ved planlegging av nye
områder for hytter, boliger eller næringsvirksomhet skal det alltid dokumenteres at det er tilgang på
drikkevann og hvordan denne vannforsyningen skal løses (Plan- og bygningslovens S 27-1).

Vannforsvnino Nordskot - daoen¡ eituasion:

Området forsynes av Nordskot og Grøtøy vannverk, et privat vannforsyningssystem, som
periodevis har/har hatt problemer med leveringssikkerheten. Vannverket har ikke høydebasseng
eller reservekilde som kan kobles inn dersom del skal utføres vedlikehold som for eksempel
rengjøring av ledningsnettet. Vannverket forsyner til vanlig ca 80-90 abonnenter, men i perioder
med økt turisme kan det oppstå situasjoner som gjør at magasinet går tomt. I et møte med
vannverket ijuli 2017 ble det opplyst at det ble produsert rentvann tilsvarende ca ett døgns
forbruk(da oppgitt til ca 45 m3). Når denne kapasiteten overskrides går det råvann på nettet. Slik
vannverket i dag er innrettet teknisk, er det ikke mulighet til å produsere mer vann. Kapasiteten på
UV-aggregatet er også en begrensende faktor.

Med hilsen

Arnt lnge Berget
avdelingssjef

Aase Vigerust
seniorinspektør

Dette do4umentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur,
Dokumenter som mâ ha signatur blir itillegg sendt ipapiruersjon.

S¡de 2 ev 2
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Steigen Kommune
Pr mail postmottak@steieen.kommune.no

Deres ref,: Yår ref,: 20r8

Foreløpig uttale Reguleringsforslag Naustholmen og deler av
Grøtryt
I Stiftelsen Gwtøy Gamle Handelssteds formål inngår <<å ta vare på de gienværende bygninger og
anlegg etter Grøtøy gamle handelssted i Steigen, og bevare miljøet omkring disse. Videre skal
stiftelsen arbeide for å legge forholdene til rette slik atpublikum kan komme tilGrøtøy ogfr
omvisning på stede$.
Stiftelsen søker etter beste evne å innfri formål ved å benytte Storgården pâ,Grøtøy som museum og
til annen kulturell virksomhet i kraft av tingslyst bruksrettsavtale for Gnr 3l Bnr 2.

Siden Steigen Kommune var I av 3 stiftere da stiftelsen ble etablert, og bruksrettsavtalen er en
videreføríng av bruksrettsavtale avgitt til Steigen Kommune, ¡egner vi med at planmyndigheten er
kjent stiftelsen og dens aktivitet.

Stiftelsen har imidlertid ikke mottatt varsel om oppstart av planarbeid iht Pbl $ l2-8, og heller
ikke planforslaget er tilsendt stiftelsen som forutsatt i Pbl $ 5-2.

Vi ber derfor om at varsel om oppstart sendes stiftelsen, og at planforslag deretter på samme måte
sendes stiftelsen.

Siden styreleder i stiftelsen er vel kjent med at planforslag allerede er utarbeidet finner vi likevel
å avgi slik foreløpig uttale til planforslaget slik det foreligger på planmyndighetens nettsted.

Uttale:
Stiftelsen Grøtøy Gamle Handelssted slutter seg til Fylkeskommunens innspill til oppstart av
planarbeidet der det anbefales at det innarbeides en hensynssone i <det synlige landskapsrommet
rundt handelsstedet og sundet, inkludert <Villa Haugen> og de deler av eiendommene gnr 31 bnr
8 og 9 som ligger nært handelsstedet, bru4 gang- og sykkelveien og de mest nærliggende og
synlige delene av Naustholmen>.

Vi leser av planforslaget at det riktignok er innarbeidet slik hensynssone, men i langt mindre
område en det Fylkeskommunen anbefaler.

Løpenr.:
Saksboh.
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Stiftelsen Grøtøy Gamle Handelssted
Arçnr979524528

Kontonr 4634 U7 A9A2O

Idrettsveien 35

5052 Bergen

trond@vannplan.com
9203ß45

Stiftelsen slutter seg også til Fylkeskommunens innspill til oppstart av planarbeidet der det
anbefales at det i dette området il¡fte bør <tilrettelegges for tiltak som blir visuelt forstyrrende
eller skjemmende for miljøet eller som endrer områdets karakter>.

Vi leser av planforslaget at det i det synlige landskapsrommet rundt handelsstedet foreslås både
nye bygg og legges til rette for aktivitet som vil være forstynende for de kulturhistoriske verdiene
og som vil endre områdets karakter.

Vi håper vår foreløpige uttale kan tas til følge, og vil følge opp med endelig uttale når varsel etter
Pbl $ 5-2 er mottatt.

Med vennlig hilsen
Stiftelsen Grøhøy Gamle Handelssted

Trond l¡hne
styreleder
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Tilf eggsmerknad til forslag reguleringrplan Nautholmen og Grøløya
Jeg viser til mitt brev sendt med e-post den 4. april 2018 til Steigen kommune angående
forslag til reguleringsplan på Naustholmen og Grøtøya. I etterkant har jeg blitt oppmerksom
på at forslag til gang- og sykkelvei er endret iforhold til den nåværende stien fra brua og
innover pàGrøtøya. Trase for sykkel- og gangsti fremgår av planforslagets vedlegg 6
illustrasjonsplan.

lllustrasjon fra forslag reguleringsplan - endring i trasé

Som det fremgår av mitt brev til kommunen 4. april, mener jeo adkomsten for Vill? Hauoen
må endres til vestsiden oo ved det nåværende siøhus som tilhører Villa Hauoen. Prinsipalt
har jeg altså et sterkt ønske om at adkomst til Villa Haugen bør endres sammenlignet med
planforslaget,



Dersom det likevel og mot min merknad, åpnes opp for gang- og sykkelsti, ber jeg om at
stien legges i nåværende trasé og ikke kant i kant med min eiendom.

Nâværende trasé for stien på Grøtøya

v

+lr / 3

)

',1

Jeo ønsker ikke at den økte trafikken på øva skaloå inntil og kant i kant med rl}in terrasse oq
eiendom som er liten. Jeg ønsker at nåværende buffer opprettholdes. Jeg er kritisk til at eier
av Villa Haugen ikke hensyntar naboenes interesser i saken og ber om en forklaring på

hvorfor traseen er endret. Jeg ber kommunen endre trasé dersom en slik gang og sykkelsti

evt. skal godkjennes da det berører meg sterkt.

For øvrig viser jeg til supplerende referat fra informasjonsmøte 29.03.18 (som er tilsendt

kommunen), der det heter:

Elin spurte om hva det innebar at gårdsveien var foreslått som sykkel og gangsti.

Det ble svart at betegnelsen sykkel og gangsti kun er en teknisk beskrivelse, og at det

er uvesentlig å legge vekt på det siden planen er at dekket på stien skal beholdes

som gress og berg i dagen.

Trond fulgte opp med å spøne om slike begrensninger ville bli innarbeidet i planen,

og om det også ville bli lagt restriksjoner på bruk av motorisert kjøreløy.
Det ble svart at det ikke er behov for å innarbeide slik begrensninger i planen fordi
gårdsveien inngår i hensynssonen og at Fylkeskommunen verken viltillate motorisert
ferdsel eller at dekket på stien endres. Og dessuten at Villa Haugen ikke ville
anskaffe ATV fordi det vil sørpe til stien

Mari Skjelbreidalen
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FYLKESKOMMUNE

Steigen kommune

8283 LEINESFJORD

Uttalelse - detaljreguleringsplan for Naustholmen og deler 
^v 

Grøtøya, SteÍgen
kommune

Steigen kommune har sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn forslag til privat
detaljreguleringsplan for Naustholmen og deler av Grøtøya. Hensikten med planen er å tilrettelegge
for turistbasert næring på deler av gnr 3l bnr 7, I og 9, samt felles adkomstarealer,

Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven, samt

fflkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende uttalelse:

Planfaglig
Gjcnnom kommuneplanens arealdel er området avsatt til fritidsbebyggelse, samt fritids- og
turistformål (BFR/BFTI-2). Nordland fflkeskommune vurderer det slik at reguleringen er i tråd
med overordnet plan.

Nordland fylkeskommune ber Steigen kommune sørge for at grad av utnytting, samt byggehøyder,
fastsettes og beregnes i tråd med byggteknisk forskrift (TEKI7), kap.5-6. Vi viser også til
uttalelsen fra Fylkesmannen i Nordland av 3. april, og ber kommunen vurdere om bestemmelsene
om tilretteleggingltiltak som er foreslått til naturområdet i $ 6.1, er i strid med arealformålet. Dette
for å sikre planens som styringsverktøy og for å unngå eventuelle saksbehandlingsfeil.

Frilufis liv og slrandsone
I vårt innspill ved oppstart viste Nordland fylkeskommune til områdets store verdi for friluftsliv, og
ba om at hensynet til allmennhetens tilgang og ferdsel skulle tillegges vekt. Vi la spesielt vekt på
allmennhetens tilgang i strandsonen.

Fylkeskommunen ser at det i stor grad er lagt til rette for fri ferdsel innenfor planområdet. Det er
positivt at det legges til rette for gang-/sykkelvei i område for utleiehytter ved Villa Haugen, da
strandsonen antakelig bare er tilgjengelig ved fiære sjø.

I tilknytning til BH4-6, samt BAS2, kan det føres opp enkle bygg som <<tørrtoaletter, lager etc.>, Da
områdene i seg selv utgjør en spredning av bebyggelsen som kan virke privatiserende, ber vi
kommunen vurdere om det kan være hensiktsmessig å stille krav om at funksjoner som toalett og
lager samlokaliseres i ett bygg, for eksempel i tilknytning til BH5.

Vannþrvaltning
Det legges til rette for gjenoppbygging av kai, samt gang-/sykkelvei med demning over sundet på
Naustholmen. Dette vil medføre inngrep i aktuelle vannforekomster. Når det fattes enkeltvedtak om

Adresse Postmottak
Fylkeshuset

8048 Bodø

Tlf.: 75 65 05 20
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Kulturminner i Nordland
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ny aktivitet eller nye inngrep i en vannforekomst skal sektormyndigheten (her kommunen) vurdere
tiltaket i henhold til vannforskriften $ 12. Veiledning til bruk av $ 12 frnnes på vannnortalen.

Informasjon om miljømå|, risiko- og påvirkningsanalyse, samt eventuelle tiltak for berørte
vannforekomster finnes på: vann-nett portal.

Avslutningsvis vil vi i likhet med Fylkesmannen i Nordland oppfordre kommunen, grunneiere og
andre interessenter til å avklare eier- og ansvarsforhold knyttet til brua mellom Naustholmen og
Grøtøya. Dette for å sikre eventuelt vedlikehold,-og unngå fremtidig risiko knyttet til ferdsel.

Planfaglig vurdering: Mathea Nybakke.

Kulturminnefaglig
Planforslaget berører omgivelsene rundt Grøtøy handelssted, som er et kulturminne av stor regional
og nasjonal verdi. Naustholmen og de nærliggende omgivelsene pãGrøtøya er historisk en del av
handelsstedet. Som regional kulturminnemyndighet ser Nordland fylkeskommune det som viktig at
reguleringsplanen tat hensyn til de kulturhistoriske verdiene i området.

Villa Hauqen. gnr 3l bnr I og 9
I vårt innspill ved oppstart av planarbeidet anbefalte vi at hele det synlige landskapsrommet rundt
Gwtøya/Hovedgården, inkludert deler av eiendommene gnr 3l bnr I og 9, skulle reguleres med
hensynssone for kulturmiljø. Denne anbefalingen har ikke blitt fulgt opp. Vi vil understreke at

hensynet til kulturmiljøetdrmå ivaretas giennom bestemmelsene knyttet til omräde BHl.

Planforslaget tilrettelegger for oppføring av et servicebygg i <bakkanb av eksisterende bygg sett fra
Grøtøy handelssted, og med tilhørende bestemmelse om at det skal trekkes tilbake slik at det blir
minst mulig eksponert fra gårdsveien. Vi har ingen merknader til dette tiltaket. Det er imidlertid
ikke ønskelig at hovedhuset (Villa Haugen) øker i byggehøyde eller volum. Vi ber om at føringer
for dette tas inn i bestemmelsene.

Det åpnes opp for diverse mindre tiltak innenfor område BHl. Mange slike tiltak kan potensielt ha

en stor visuell effekt. Deler av området er eksponert mot Heimsundet og er en del av omgivelsene
rundt Grøtøy handelssted, hvor det ikke er ønskelig med <forstynende¡r elementer. Vi ber om at dst
legges føringer i bestemmelsene for å sikre god estetisk tilpasning og for at tiltak ikke skal plasseres

eller utformes slik at de blir visuelt skjemmende i forhold til handelsstedet og områdets
ku ltu rhi stori ske kval iteter.

Til område eangvei SGS2 ber vi om at det gis bestemmelser om utforming, f.eks. at gangveien skal
opprettholdes med eksisterende uttrykk. Asfalt bør ikke tillates.

Naustholmen
Planforslaget tilrettelegger for oppføring av flere nybygg på Naustholmen. For områdene BH 4 og 5

må det angis utnyttelsesgrad eller ant¿ll nybygg som tillates. Fylkeskommunen forutsetter at det
skal tillates to nye bygg innenfor hvert av områdene, slik illustrasjonsplanen viser.

Området <<Kombinert bebyggelse og anleggsformål> omfatter et eksisterende bygg, som det er
knyttet vemebestemmelser til. Vi har ikke nærmere kunnskap om denne bygningen og dens historie,
men vi oppfatter den som et autentisk og verdifullt element i miljøet. Det anbefales at det tas inn i
bestemmelsene at bygningen ikke tillates revet. Dersom eksisterende bygningselementer og
materialer er opprinnelige eller av eldre dato, bør det også gis en bestemmelse om at ved reparasjon
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og istandsetting av eksteriøret skal eksisterende/ opprinnelige elementer som vinduer, kledning,
taktekke, dører, listverk m.m. bevares i sin sammenheng så langt det er mulig.

Innenfor område Naturområde (GN)(Naustholmen) åpnes det for mange mindre tiltak (møbler,
fiskehjell, skilt, belysning, enkle bygg, turstier m.m.), som til sammen kan medføre at landskapet
endres i stor grad. Deler av området er imidlertid avsatt med en hensynssone for kulturmiljø
(H570_l), hvor hensynet til kulturmiljø skal gis prioritet. lnnenfor hensynssonen skal all form for
nybygg være søknadspliktige. For ikke å skape usikkerhet om hva som inngår i begrepet
<nybygg/nybygging>, anbefales det å erstatte dette med diltakD, i tråd med begrepsbruken i plan-
og bygningsloven.

Fylkeskommunen sier seg for wrigfomøyd med at bestemmelse om varslingsplikt ved eventuelle
funn av fomminner under markinngrep inngår i reguleringsbestemmelsene.

Vi viser til egne uttalelser fra Sametinget og Tromsø Museum - UniversitetsmusEet om henholdsvis
samiske kulturminner og kulturminner under vann.
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Med vennlig hilsen

GeirDavidsen
soksj onsleder for Kulturminner

Kari Torp Larse,n

kulturminnerådgiver

Dette dohmentet er elehroniskgodþient og har d"rÍo, ìkkc undersbiJt.

Ilovedmottakcrc:
Steigen kommune 8283 LEINESFJORD

KopÍ tÍl:
MatheaNybakke
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kommentarer til innkomne merknader for Reguleringsplan Nausth... https://mail.notcs.ce.collabserv.com/tivemaiV0iDEEc6B0D09c6.

Fra:
Til:
CG:

Even Aursand <even@aursand-arkitekt.no>

"Gun nar Svalbjørg " < Gun nar. Sva lbjorg @steigen. kommune. no >
"postmottak@steigen. kommune. no" < postmottak@steigen. kommune. no>

Fredag 20. april 2018 10:53

kommentarer til innkomne merknader for Reguleringsplan Naustholmen og del
av Grøtøy

Dato:
Emne:

Hei.
Vedlagt ligger mine kommentarer til de merknader som er kommet inn fra offentlige etater
og fra berøfte og naboer.
Håper jeg ikke har oversett noe eller noen.
Hvis duldere ser at noe er avglemt håper jeg dere gir beskjed.

Med vennlig hilsen
Even Aursand
Arkitekt Even Aursand as
Mob 48 t2 LS 23

Vedlegg:

Merknader fra Merknader fra
Fylkeskommunen.pdf Fylkesmannen.pdf

Kommentarer til
offentlige etater april
2018.docx

Kommentarer til
offentlige etater april
2018.pdf

kommentarer til
innspill fra naboer
og berørte.docx

kommentarer til
innspill fra naboer
og berørte.pdf

S"I'EIGEN KOMMUNE
fV

rrpenr.: p_r{ f1 Saksbotr. êS

vsarsnr. \?/3ut o qfa
2 0 APR ?0t8

l(olitit:

lavl 20.04.201812.s3



Merknader til reguleringsplan Nautsholmen og deler av Grøtøya https://mail.notes.ce.collabserv.com/livemaiy0Æ8D25DC15C212...

Fra:
Tit:
cc:

Gunnar Svalbjørg/Steigen

even@aursa nd-arkitekt. no
post@villahaugen.com, randi@randiskaug. no

Torsdag 5. april 2018 14:09

Merknader til reguleringsplan Nautsholmen og defer av Grøtøya

Dato:
Emnc:

Hei

Nå er høringsfristen ute og vedlagt ligger kopiav de merknadene som har kommet så langt.
Nordland Fylkeskommune er gitt utsettelse til neste tirsdag så den ettersendes. Det kan også
være merknader sendt i posten som ikke har kommet ennå.

Som forslagstiller gis dere anledning til å oppsummere og kommentere merknadene før
kommunen starter sin merknadsbehandling.

Med vennlíg hilsen

Gunnar Svalbjørg
Plan- og miljøvernleder Steigen kommune
Tlf: 75778800 dir./mob.: 97018612

Vedlegg:

Innkomne merknader.zip

lavl 20.04.201812.55



Merknader/ innspill og kommentarer til innspillfra naboer og bergrte vedrtrende reguleringsplan for Naustholmen
og del av Grrtry.

Merknader fra Villa Hausen

Det kan vises tiltidligere
korrespondanse (Saknr )üX) i

saken mellom T. Lohne og
kommunen - samt de
referansepunkter som finnes i

kommu nens egen database
som viser at Gnr 31 Bnr 2, 3 og
5 er skilt ut på øvre og nedre
side av gårdsveien. Videre vises
det til at når
selvskyldne rdokumentene ble
utferdiget/undertegnet i

t928129 - levde daværende
eier av nåværende Gnr 31 Bnr
8/9 {Arentine Schøn¡ng}. At
dem som utferdiget disse
dokumentene skulle se bort fra
at Arentine Scøning bodde i
Villa Haugen og ta vekk hennes
adkomst til og fra huset/øya
mens hun ennå bodde der
synes å falle på sin egen
urimeliehet.
Det kan vises tiltidligere
korrespondanse (Saksnr XXX) i

saken mellom T. Lohne og
kommunen hvor det ble

Kommentar fra planleeser

Varslingen er gjort på ordinær
måte i format som er vanlig, Hvis

det var uklart om hvorvidt veien
var med og hvilke eiendommer
den gikk over kunne dette vært
tatt opp med planlegger siden det
ble invitert til spønmål iforb med
kunngiøringen. Det er ikke
mottatt s like henvendelser f ra

noen naboer. I tillegg ble det på

møte og i referert etter
informasjonsmøte med berørte
naboer på Grøtøy 17 april tatt
opp som eget tema.

Forskrift om
konsekve nsutredning trådde ut
fra det vi forstår, i kraft 01.07.17

ikke i november 2015

Anførsel

At gårdsveien som er
tatt inn iforslaget
berører Gnr 31 Bnr 2 og
Gnr 31 Bnr 1 uten at
dette ervarslet på

behor¡g og tilstrekkelig
vis og at det dermed
må foretas ny
kunngjøring.

At det må utarbeides et
planprogram og
konsekvensvurdering
før planmvndisheten

Referanse

Pbl 12-8, 12-12
Planfonlagets åkt 6.6
Planforslagets vedlegg
6

Pbl4-L,4-2
Planprogram og KU ved
reg.planer av 6.11 15.

Gnr 31 Bnr 2 T. Lohne

A) Manglende avklaring
av plangrenser

B) Det er ikke utarbeidet
planprogram og
foretatt
konsekvensutredning

ARK¡TEKT EVEN AURSAND as even@aursand.arkitekt.no mob +47 48121523 1



konkludert med at det ikke
anses om nÉdvendig å
gjennomf6re en
konsekvensvurdering.

l.Om planen gir vesentlig virkning
for miljd og samfunn mener vi er
avklart i kommuneplanens
arealdel. Vi mener ikke planens
omfang og konsekvenser av den
kommer inn under det forskriften
kaller <<vesentlig> virkning for
mi¡jø og samfunn fordi det er
snakk om relativt små bygg og
med ny bygningsmasse på totalt
815, 5m2 (BYA) fordelt på 15-20
små bygninger over et areal på ca
40daa. Totalt antall
overnattingsplasser er: ¿[0- 50 stk
og det er liten risiko for alvorlþe
ulykker/ katastrofer,
2. Vurderingen ble gjort av
planlegger ¡ oppstartsmøte og
referat sendt kommunen som en
del av referatet etter møtet. Det
henvises i fonkriften til
<feriebyer, hotellkomplekser
utenfor bymessige områderu, oB

det kategoriseres ikke som et
krav men som t¡ltak som skal
vurderes nærmere ivedlegg ll til
selve forskriften.
3. Hvis det er deler av
reguleringsplanen som ikke faller
inn under det området som er
avsatt til <Fritidsbebyggelse og
fritids- og turistformå1,
(BFR/BFT2):I ioverordnet plan er

kan ta planen opp til
behandling.

1. Generelt plan og
planprogram og KU for
alle planer som kan få
vesentlig virkning for
miliø og samfunn.
2. Særskilt krav om
nærrnere vurdering av
hotellkomplekser
utenfor bymessige
områder.
3. Særskilt krav til
vurdering dersom
planområdet er st6rre
enn 15 daa og
innebærer endringer av
kommuneplanen.

ARKITEKT EVEN AURSAND as even@aursand-arkitekt.no mob +47 48121523 2



Det vises til forrige punkt
ovenfor.

Det kan vises til (saksnr XXX)

som kommunen tidligere har
svart på - samt kommentarer til
punktene ovenfor

Vises til kommentarer til
punktene ovenfor

dette et lite område som i alle fall
er mindre enn de 15 daa
forskriften henvisertil og er
derfor etter vår mening av
mindre betydning både i prakis
og forskriftsmessig.

Vi mener det i planbeskrivelsen
PBL 94-2 er gitt særskihe
beskrivelse og vurdering av
planens innvirkning på miljø og
samfunn, Oppstartsmøtet ble
avholdt på ordinært vis med
utveksling av den informasjonen
som man hadde. Planen har ikke
endret seg vesentlig etter dette.

Det har vært ulik praksis om og
når en tar med begrunnelse for
hvorfor KU ikke gjennomføres i

forb med planprosessen. I

tidligere veiledere har det vært
anbefalt mens det iveileder av 15

februar står at begrunnelsen skal
kunngiores. Det vil likevelvære
slik at dette kunne vært
etterspurt direkte fra alle berørte
og til både kommune og
planlegger hvis begrunnelsen
hadde vært Ønsket.
Forslagstiller har hatt tilgang på

referat og kunne vært kontaktet
hvis en ønsket referat fra

Viser til at de
"konsepter/'som er
angitt som begrunnelse
for at konsekvenser for
miljø og samfunn ikke
skal gennomføres - må
være feil. Og at
planmyndigheten må
foreta en vurdering
etter Pbl 4-2.
Manglende
begrunnelse i varsel om
oppstart for
begrunnelse for hvorfor
konsekvensutredning
ikke er tatt med.

Viser til at det ikke
finnes referat fra
oppstartsmøtene siden

Pbl4-2
Planforslagets pkt 02
lnvitasjon til
oppstartsmøte 1 pkt
Forskrift om KU 96

Pbl 12-12
Planforslagets pkt 09

Pbl 12-8

c)
Kommunen har ikke vurdert
konsekvenser for miljø og
samfunn

D)

Manglende begrunnelse mht
konsekvensutredning

E) Det foreligger ikke referat
fra oppstartsmøter

ARKITEKT EVEN AURSAND as even@aursand-arkitekl.no mob +47 48121523 3



Det kan vises til (saksnrXXX)

hvor kommunen tidligere har
besvart det angjeldende
forhold. Her kan det også være
fornuftig å gå litt dypere inn i

lovens fortolkning av
medvirkning.

oppstartsmøtene. Det samme
gjelderfor kommunen. Det har
ikke vært etterspurt verken pr
telefon, mail eller per post.
KOMMUNEN SVARER

KOMMUNEN SVARER

Etter vår mening blandes her
PBfs krav om medvirkning
sammen med intensjonene og
informasjon. Mótet 17.04.17 var
et informasjonsmøte om hva som
i all hovedsak skulle
giennomføres på Grøtty fordi det
var herfra de berørte kom. Det er
også og i forbindelse med at
planen har vært ute på off
ettersyn vært avholdt eget mÉte
for å si informasion. Medvirknine

disse er loggført hhv Z
og 1 måned etter at de
ble giennomført

Viser til at det ikke
foreligger bindende
referat fra
oppstartsmøter eller av
kommunens
postjournal ikke inngår
andre dokument hvor
kommunen anbefaler
oppstart av
reguleringsarbeidet
Viser til at det er gjort
endringer i plankartet
som ble vedtatt ift det
som er sendt på hÉring,
jf plan og
ressursutvalgets vedtak
6178

Viser til at de møter
som er avholdt ikke
tilfredsstiller Pbl krav til
medvirkning

Pbl 12-8,12-12

Pblt2-12,72-tO
Plan og
ressursuWalgets vedtak
6lt8

Pbl 5-1
Planforslagets pkt 09
Kommunens sak 5/18

F) Planarbeidet startet opp
uten kommunens
godkjennelse

G) Høringsforslaget er sendt
på høring uten godkjennelse

H) Det er ikke lagt til rette for
medvirkning

ARKITEKT EVEN AURSAND as even@aursand-arkitekt.no mob +47 48121523 4



Det kan vises til kommunens
svar på T. Lohnes tidligere
henvendelse om dette
saksforholdet (saksnr no<). Man
kan også vise til Fylkesmannens
svar samt egen befaring av
broen.
Kommunen kan også ta på seg

eieransvaret for broa for å få
avklart den juridiske

usikkerheten om eierforholdet
til broen. Dette kan gjØres

under forutsetning av ãt
kommunen på forhånd inngår
en avtale med en forening
(eller lignende)på plass tilå ta
seg av oppgradering og
fremtidig vedlikehold av broen
Her tror vi kommunen på

generelt grunnlag må henvise
til reglene for allmenn ferdsel i

sin alminnelighet - samt i

tillegg vise til at den nye
tilkomsten i naustområdet er
tatt med for å sikre allmenn
ferdsel i strandsonen. Videre
kan det være fornuftig å vise til
at allmen ferdsel også dekker

er det man primært legger opp til
ved å ta i mot innspillog invitere
til innspilli kunngjøringen og
senere.

Det fremgår av PBL 94-3 at risiko
og sårbarhetsanaþse skal
gjennomføres når slike forhold
har betydning for om arealet det
planlegges for er egnet som
utbyggingsformå1. Både
Naustholmen og Villa Haugen kan
bygges ut uavheng¡g av om broen
er tilstrekkelig sikker. PBL

omhandler et forhold som er
rettet mot
utbyggi ngsfo rm å l/byggeom råd er.
Broen er omtalt i den forenklede
ROS analysen og i beskrivelsen
men dette er primært med tanke
på oppføring av en eventuell ny
bro.

Vi mener allmennhetens
rettigheter t¡l fri ferdsel er bedre
sikret nå som det er regulert inn
(bestemmelser og plankart) stier/
veger/ broforbindelse etc. At det
brukes benevnelsen <<Gang og
sykkelveg> har en planteknisk
begrunnelse som ikke endrer
dagens bruk av ekempelvis den
omtalte gårdsveien.

Viser til at ROS analr6en
ikke godt nok dekker
broen mellom Gr6l6\t
og Naustholmen og at
broens tilstand er
dårlig. Videre at det må
giennomf6res en Ros

analyse.

At planforslaget
representerer en sterk
begrensning i
allmenhetens ferdsel.

Pbl4-3
Planforslagets pkt 09,
pkt 6.6, 6.7
Oppstartsmøte 1

vedlegg 02
Plambeskrivelsen 7,3,
7.5

Planforslagets
bestemmelser 5.1, 3.3
Planforslagets 7.6

r) Det er ikke utført
risiko og
sårbarhetsanalyse

J) Allmenn ferdsel på Grøtøya
og Naustholmen

ARKITEKï EVEN AURSAND as evÊn@aursand-arkitekt.no mob +47 49121523 5



andre besøkende på Øya utover
gjester hos VH. Det vil itillegg
være mulig å vise til at
gårdsveien i nyere tid har vært
og fortsatt er den alminnelige
ferdselsåre inn på øya.
Det bør vises til tidligere
korrespondanse (saks nr xxx)
mellom kommunen og T. Lohne
om dette punktet.

Kommunen kan vise tll tidligere
korres po nda nse (saksnrÐ0().

Gang- og sykkelveien skal
gjenspeile de faktiske
eiendomsforhold og grenser
som er etablert på øya blant
annet gjennom
Selvskyldne rdoku mentene fra
L9Z8/29. I den grad det er
uenighet om disse, bør det
foretas en ny oppmåling.

- Gårdveien kan på bakgrunn av
opplysninger mottatt i dag
16.04.18 vise seg å være plassert
feil på plankartet.
Behovet for en felles veg og
sikring av en fremtidig <gårdsvei>

er slik vi ser det viktig. Etter ønske
fra Fylkeskommunen ervegen
ment tatt inn som hensynssone i

planen. Men iforb m
utarbeidelsen av sosi kartet har
dette falt ut. Det må inn på

endelig plankart.

Dette er et poeng som har
betydning og som þr avklares på
plankart og i bestemmelsene
videre. Det anbefales at det
påføres påskriften privat veg på

plankartet og at det under
bestemmelsene skrives at det er
privat veg med rett til bruk for
allmennheten.

At det må avklares
veirett og tilkomst for
Gnr 31 Bnr I og 9

Om gang/sykkelveier
offentlig eller privat
tihak. Avklares
ekspropriasjon

Pbl 12-12
Planbeskrivelsen 6.6

Regulerings planveileder
2.5.2

K) Veirett og tilkomst

L) Private eller offentlige tihak

ARKITEKï EVEN AURSAND as even@aursand-arkitekt.no mob +47 48121523 6



Kommunen kan vise til at de
ulike målene skal konkretiseres
i byggesØknader - samtidig
som man tar inn over seg de
kommentarer som er kornmet
fra Fylkesmannen på dette
området.

Det er mulig at det burde stått et
<det nye planforslaget
oreøþrmàl er derfor, slik vi ser
det, itråd med overordnet plan.

Dette kan rettês opp.

Det kan slik vi ser det og i

henhold til PBL nedfelles ny
byggegrense som er nærmere
enn 100 meter ¡ ny
reguleringsplan, Byggegrensen er
tydel¡g i forslag til ny reg.plan.

Nord-Salten Kraft opplyser at
dette er lavspent og nabos
merknad faller derfor bort.

- Antall sengeplasser som er
oppgitt i beskrivelsen er riktig og i
henhold til de opplysninger som
er gitt fra tiltakhaverne. I de
kapasitetsberegningene som er
gjort av Lohne er det ikke tatt
hensyn til de ulike typer
tu risme/overnatting/sengeplasser
og til kapasitet på bespisning og
sanitærforhold mm. Med andre
ord ligger det en grov
overdrivelse i hans antagelser.

At det er benyttet ulike
ord og vendinger på

enkelte tema

At det er i strid med
kommunens arealplan
med bygging i
strandsonen

At planen ervilledende
og ¡strid med PBL

Strid med kommunens
hovedplan og FVl517
Planforslagets pkt 01
Planforslagets pkt 07,
7.1
Planforslagets pkt 05,
5.1
Hovedplanens pkt 3.6
Pbl 1-8
Kommunens delrapport
funkjonell strandlinje

Planfonlagets vedlegg
01

Pbt

Planforslagets pkt 03

M ) Awik fra kommuneplanen

NlTiltak i strandsonen

O) Tiltak i nærheten av
ledningsnett

P) Aktivitet/meraktivitet

ARKITEKT EVEN AURSAND as even@aursand-arkltekt.no mob +47 48t21523 7



Kommunen kan vise til at det
for VH sin del ikke er økt
tilgjengelig kapasitet på VH

etter omregulering - men at
reguleringsplanen legger til
rette for en dobling i

sengekapasitet. Det er mao ord
ikke sengeplassene som er det
sentrale men utnyttelsesgraden
av disse ifremtiden.

Kommunen kan vise til
Fylkeskommunens innspill og at
det ikke vil være anledning for
VH, Naustholmen eller andre til
â Elore inngrep innenfor
hensynssonen uten foregående
behandling/godkje nning hos

fylkeskommunen og
kommunen

Her kan det vises til (saksnr

)üX) vedrÉrende tidligere
korrespondanse mellom T.

Lohne og kommunen

Det er en realitet at den
turistreüede virksomheten har
gitt noe mertrafikk etter at den
ble etablert som følge av sØknad

og innvilgelse av brukendring. At
det påpekes at det gjennom
planarbeidet åpnes opp for
ytterligere vekt og dermed noe
mertrafikk anses som viktig og
riktþ informasjon.

Det har vært et tett samarbeid
med Fylkeskommunen om disse
spørsmålene. Med unntak av et
fortsatt rnske om å innlemme
deler av eiendommen til Villa
Haugen i hensynssonen virker de
å være tilfreds med
hensynssonens omfang og
innhold. Det er ikke noen konflikt
med <lov om kulturminner> eller
med PBL slik vi ser det. Lov om
kulturminner omhandler i all
hovedsak en annen type vern enn
det vi har lagt opp til i denne
planen.

Dette er ikke problemstillinger
som tas inn reguleringsplaner
annet enn at det nå rent
pla nteknis k, tilrettelegges for de
bygninger som allerede står der.

Konsekvenser i

d'ls pe nsasjo nssøknader

At planforslaget er i
strid med
bestemmelsene i

venstre kolonne

Manglende bygge-
godkjenning av tihak.
Tiltak er ikke nevnt i
planforslaget

Pbl

Planforslagets pkt 08

Pbl, Lov om
kulturminner og
Fylkeskommunens
innspillt¡l oppstart
Planforslagets pkt 09

Pbl

Q) Dagens situasjon/antall
sengeplasser er ikke korrekt
gjengitt

R) Hensynsone

5) lkke byggemeldte arbeider
i planområdet
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Kommunen bør vurdere hvilke
ka pasitetsbegrensninger som
finnes for småbåtanlegg i

Heimsundet, herunder sjekke
ut med rette offentlig
myndighet hvilke
begrensninger som eksisterer
mht fri ferdsel.

Her kan man vise til arbeidet
som pågår mellorn vannverket
og kommunen. Videre at det vil
bl¡ st¡lt krav ifm byggesgknader
mht hvordan vannforsyning
skal ivaretas - på lik linje med
strøm, etc.

Her menervi kommunen kan

vise til tidligere (saksnr no<)

korrespondanse i saken samt at

Dette innspillet inneholder
primært saksopplysninger som
slik vi ser det, i liten grad påvirker
planens utforming/ innhold.

A sikre tilstrekkelig vannforsyning
ervanskelig i en reguleringsplan
selv om det oppgis som ansvar i

PBL 527-1 (vannforsyning).
Området er avsatt til formål som
helt naturlig gir økt press og økt
vannforbruk i kommuneplanens
arealdel. Â legge det inn som en
rekkefølgebestemmelse i planen
vil være urimelig og uforutsigbart
for de som ønsker å drive
næringsvirksomhet, Det vil være
naturlig at kommunen eventuelt i
forbindelse med ulike
byggesøknader (for ulike byeg)
vurderer vannforsyning og
kapasitet for hver enkelt søknad.

Vises til egne kommentarertil
brev fra Sverre Pettersen

Alternative løsninger på

planløsning generelt eller
adkomst spesielt har ikke vaert

Manglende plass tilå
utvide antall plasser i
foreningens brygge og
samtidig opprettholde
friferdsel.

Kapasitet i
vannforsyningen.

At det mangler
alternative utkast til
plan

Planfo rslagets pkt 6.6,
pkt 03

Planforslagets pkt 6.5,
pkt 7.7, pk 09
Pkt kommentar til
innkomne merknader
Planforslagets pkt 6.1

Pbl 5-2
Planforslagets vedlegg
5

T) Småbåthavn og fri ferdsel i
Heimsundet

U) Vannforsyning fra
vannverket
Mer om vannforsyning

V) Sverrebua

W) Alternat¡ve vurderinger
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det fra VH sin side ble vurdert
ulike alternativer men at ingen
av disse ble tatt videre grunnet
formelle og praktiske hensyn
samt at eierne/medlemmene i

småbåthavna ikke har ønsket
noen utvidelse av ek¡sterende
anlegg

Dette kan være noe kommunen
bør ta med seg - den som
faktisk eier gårdsveien fra
brokaret og opp til vår eiendom
støtter at alle skal ha lik
adkomstrett til Grøtøy

Kommunen kan vise til
allemannsretten og at det er
bygging i strandsonen som
utlÓser et kravtil ny
ad komst/sti/gang og sykkelsti
langs sjóen ved Bnr I og 9

meldt inn som et ønske fra
verken tihakhavere, kommunen
eller fra andre offentlþe aktører.

KOMMUNEN SVARER

Dette er i henhold til planen.

Om Gang/sykkelveg gir påskriften
privat vil det likevel åpne opp for
allrnennhetens og
eiendomsbesitteres bruk av
vegen. Vi vet ikke helt sikkert
hvilke eiendommer vegen berÉrer
men dette blir nå avklart giennom
oppmålingen som gjgres.

Stien er ikke regulert inn i planen
og det er heller ikke varslet fra
Villa Haugen om at det er
ønskelig. Det legges ikke opp til
noen form for tinglyst rett fra
noen part. Vegen skal ligge der
den ligger og den vil ikke bli
verken gruset eller asfaltert. Hvis

At alle kommentarer
medforer at
planprosessen ikke
innfrir lovkrav

At alle skal ha adkomst
til øyen slik det er i dag

At st¡en ned fra
gårdsveien til
naustområdet bOr

opprettholdes

X) Merknader til forslaget

Gnr 31 Bnr VS. Riddervold

Grøtøy - dagens ankomst

6røtøy - st¡ fra gårdsveien
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Kommunen kan vise t¡l at det
ifm oppstart av planarbeidet
var nÉdvendig å få tak i nye

målepunkter pä Bnr I og 9 da
dagens målepunkter var for
grove. Dette for å få tegnet inn
seruicehus og nye sjøhus

Se kommentarer andre streder

Kommunen kan vise til at det
pågår et arbeid mellom
vannverket og kommunen mht
hvordan dette skal løses.

Videre kan man peke på at det
ifm byggesøknadene kla;t skal

fremgå hvordan
vannsituasionen er tenk løst.

den ønskes gruset må de private
aktørene som bruker vegen bli
enig om det.

Det er en misforståelse at
tomtegrenser skal endres. Dette
var et pr¡vat oppdrag for å måle
inn primært nye bygg og tihak og
ka rtfeste ekisterende m urer/
fundamenter på Naustholmen og
Villa Haugen. Det ble ikke laget
referat men sendt over
koordinater.

Dette er kommentert andre
steder.

Dette er kommentert andre
steder men ved riving av broen vil
det mest sannsynlig blir plass til
flere båter.

Om det eventuelt må stilles krav
til utbyggerne på Naustholmen og
Villa Haugen om å skaffe seg vann
selv må kommunen vurdere i

forbindelse med
byggesøknadene. Det er unaturlig
å ta det inn i reguleringsplanen.

At oppmålingsingeniÉr
kom for å sjekke
eiendomsgrensene

At broa er isterkt forfall
og evt må settes i stand
eller rives.

At det ikke er plass til å

utvide dagens anlegg.

At virkomhet ved
Naustholmen og VH vil
gi mangel på tilgang til
renset vann

Gr0tøy - oppmålingsinge niør

Grøtøya - brua

Gtøtøya - båtplass

Grøløya - vannforsyning

Gnr 31 EnrS I E. Elvecård
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Se nedenfor

Kommunen kan vise til at man
holder på å avklare juridisk
eierskap til broen og at man vil
komme tilbake til hvem og
hvordan eierskapet skal utøve
mht vedlikehold. Samtidig kan
man peke på at alle parter har
ansvar for eget anlegg og at
slike anlegg ikke påvirker
integriteten på andre anlegg.
Kommunen kan også vise til at
de vil komme med retnings-
linjerføringer for
småbåtanlegg genereh samt for
Heimsundet spesielt.
Her kan det vises tilat det ikke
blir aktuelt å asfaltere og at det
kun er snakk om å holde
vedlike dagens gårdsvei

Se ovenfor

Kommunen kan vise til tidligere
korrespondanse i saken

H6rer ikke til reguleringsplanen.

Hører ikke til reguleringsplanen.

Gårdsveien reguleres inn for å
sikre at den blir en del av
kulturlandskapet og at
eiendommene får adkomst fra en
felles veg. Den vil ikke
nÉdvendigvis ha en annen
utforming enn i dag.

Hensynet til fri ferdsel under
broen er i varetatt i planforslaget.

Det ble sendt ut varsel i henhold
til naboliste oversendt fra
kommunen. I dette tilfellet fikk

Viser til at pæler
mangler freste i

havbunnen
At småbåtanlegget vil
kunne presse mot
brokonstru ksjonen

At den ikke må
opparbeides

Utvidelse av anlegget
vil stenge fri ferdsel
under bro/gjennom
Heimsundet
Stiftelsen ikke mottatt
ikke mottatt varsel om
oppstart

Pl 12-8, 5-2

Pkt 1 - Broen

Pkt 1 - Småbåtanlegget

Pkt 2 - Gårdsveien

Pkt 3 - Småbåthavna

Stiftelsen
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Her kan det vises til tidligere
ko rrespondanse/oppstartsmgte
om at Heimsundet alhid har
vært og fortsatt bør være det
sentrale ankomststed på

Erøtøy. Kommunen kan også

vise til (så vidt jeg vet) at de på

andre øyer i kommunen
praktiserer tilsvarende løsning.

Her må det være mulig å vise til
alminnelig lowerk og
allemannsretten.

rette person varselet om
kunngjøring så saken løste seg.

Forholdet er kommentert under
pkt R til Lohnes merknader.

Gårdsveien som ferdselsåre
ønskes behold både av
kommunen og Fylkeskommunen
Alléen ligger utenfor
planavgrensningen.

Forholdet er kommentert andre
steder. Men riving av broen er
ikke et ónskelig alternativ verken
med tanke på det generelle
friluftslivet pâ øya, turismen eller
i forhold til kulturmiljøet.

Dette er vurdert planen.
Begrensninger på ferdsel og bruk
av areal utenfor planens

avgrensning er ikke mulig.

Vannkapasitet er kommentert
allerede.
Rekkefølgebestemmelser er
problematisk iforhold til ansvar

Hensynssone

Ønsker ikke allmenn
ferdsel mellom husene

At broen rives - lgrove
trekk at mer turisme vil
føre tilfor stort press

og at dagens bro er i for
dårlig forfatning til å

kunne brukes. Derfor
bør begge tiltakshavere
ha egen tilkomst hvor
VH på vestsiden.

At økt ferdsel på øya
har medført redusert
fauna

Vannkapasitet/
Rekkefølge-
bestemmelser/

Friluftsloven

Merknader til
planforslaget

Gnr3lBn¡llEGierseth

Ferdsel

Adkomst til øya

Dyreliv, f ugleliv, bærplukking

Gnr318nr3/M
Skielbreidalen
Store deler ov planomrôdet
omfatter Grçtøya som
nosjonolt kulturminne
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og forutsigbarhet. Adkomst til
Villa Haugen bør pga klima og
flofjære problematikk legges til
Heimsundet. Gårdsveien bør
reguleres inn for å sikre adkomst
og kulturmiljø. Dagens sti mellom
gårdsveien og strandsonen
opprettholdes slik den er og i
henhold til allemannsretten.
Dette vil nå innarbeides i planen.

Dvs at det tas utgangspunkt i

midtlinje på dagens trase og
legges til 1 meter på hver side av
den som den regulerte
gang/sykkelvegen. Det in nebærer
i praksis ingen endring av
gårdsveien før beboerne (dvs de
som bruker gårdsveien som
adkomst i dag) Onsker det og
giennomfører det.
Det forefinnes en avtale mellom
tidligere eier Per Steen og Sverre
Pettersen, som eier Sverrebua,
men verken har tomt eller
festeavtale, at eiendommen
verken kan selges eller overdras
når han ikke skal bruke den
lenger. Den omtalte avtalen
innebærer også at Sverrebua går
tilbake tileieren av Aya ved det
tilfellet at han ikke ønsker å bruke
den lenger. Dette l¡ggertilgrunn
for foreslått arealbruk. Dette

Adkomst tilVilla
Haugen/
Gårdsveien/
Dagens sti mellom
gårdsveien og
strandsonen

Kommenterer endring
av gårdsveitrase fra
dagens situasjon til ny
trase og onsker at
gårdsveien ligger der
den nå er.

Mener planforslaget får
økonomiske
konsekvenser fordi hus

ikke kan selges på det
<åpne> markedet pga

arealbruken
hotel/overnatting ved
hans terminering av
bruk.

Ber om at det ikke

tillates nybygg på den
delen av Naustholmen

Nytt brev av 9 aprilfra
Gnr31Bnr3/M
Skjelbreidalen

Snerre Pettersen
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endrer ikke bruken av Sverrebua i
dag.
Det eneste nybygget vil eventuelt
være $enoppbygging av ishuset
på gamle tufter som etter vår
mening i så fall blir en styrking av

kulturhistorien i Heimsundet. Her
kan gammel redskap fra
isdammen samles og historien
fortelles. Tanken er at dette kan
være et samlingssted, for å gi

variasjon i tilbudet til g¡estene. I

bruken av lshuset og med tanke
på forstyrrende aktivitet vil
vanlige nabohensyn blitatt og
aktiviteten redusert når
Sverrebua brukes (spesieh på

sommeren).

Dette er redegjort for tidlþere
under pkt U og i selve
beskrivelsen av planen.

Det må s6kes utslippstillatelse
der det gårvann inn i bvee. Ðette

som vender mot
Heimsundet.

Vannúorsyning.
Mener det må gjøres
grep iny
reguleringsplan slik at
lokalbefolkning ikke blir
skadelidende

Avlrp
Mener kommunen må
s6rge for at kommunale

Ragnar Pedersen
Gierdhågen 9, llordskot
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gjØres i forbindelse rned
byegesøknadene.

Dette ligger utenfor planområdet
og må vurderes tatt inn i
oppstarten av ny planlegging på

Nordskot. Kan også knyttes opp
til utbyggi ngsavtaler mellom
kommunen/ Nordskot og
tiltakshaverne på naustholmen/
Gtøtøv.

Spørsmålet må tas opp i
forbindelse med byggesøknader
orn nye overnattingsplasser på

Naustholmen og GrotúV.

Støyforskrifter ( eks T-12t42) vil
ikke komme til bruk i forb med
denne utbyggingen. For avløp
mot sil se over.

retn¡ngslinjer også
gjelder utbyggerne

lnfrastruktur/ adkomst
Mener at så mange nye
overnattingsplasser vil
gi underdekning på p-
plasser på Nordskot.

Risiko og sarbarhet
Tar opp om
brannberedskapen er
tilstrekkelig ivaretatt.

Stfy og fururensning/
avl6pssituasjonen.
Mener området (havet)
vil bli mer forurenset
pga avlop som går rett i
sj6.
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Merknader/ innspill og kommentarer til innspillfra offentlige etater vedrrrende reguleringsplan For Naustholmen og del av
GrrtOV.

Lav bebyggelse med ubehandlet treverlç etter hvert grått uten svart eller
reflekterende tak reduserer bebyggelsens synlighet og preg av <privat
hytte>, Skal heller gi nysgjerrighet. lngen typiske private utemÉbler som
gjerde, flaggstang terrasser. Bestemmelse om uheldig silhuettvirkning fra
sjøen. Poenget med at det er bratt mot sjøen underbygger det faktum at
denne delen av Oya i veldig liten grad (om noen) benyttes av allmennheten i

dag. Fylkesmannen benytter konsekvent ordet holme om Naustholmen men
selv om det ligger i ordet oppleves den av de fleste som en øy (34daa) og
dette erviktigforå forstå skaleringen avtiltakene. Det er dessuten ganske
mye vegetasjon/trær på Oys som til tross for at man Ønsker en bevisst
tynning vil bidra til å dempe tiltakenes virkning på omgivelsene.

Vi er uenig i denne vurderingen. Litt av poenget med den turismen som en

Énsker å legge opp til på Naustholmen er at de besøkende skalfå følelsen av

å kunne være alene og finne sitt eget sted på øya, Det er ikke pnskelig å

utforme noe som kan minne om campinghytter. De valgte stedene er
vurdert ut fra nettopp dette kriteriet. Det vil være et ganske begrenset antall
overnattingsdøgn siden det er lavstandard overnattingsplasser i tett kontakt
med naturen. En samlokalisering vil etter vår mening gi den motsatte
effekten fordi den samlede bygningsmassen blir mer dominerende og
privatiserende. De val6e plasseringer er dessuten ikke spesielt lett
tilgjengelige og brukes per i dag aldri av noen som giør <strandhogg>.

Fylkesmannen i llordland

Mener BH4, BH6 og BAS2 er uheldi6 lokalisert ut fra friluftshensyn og virker
privatiserende av øya. tare for ekkludering av allmennheten fra denne delen
av øya

Fylkesmannen ber ut fra friluftshensyn om en samlokalisering av
utbyggingsområdene mellom BH3 og BH5 fordi dette vilgi mindre grad av
privatisering av holmen.
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Dette er en tolkning av begrensninger i formålet som vi opplever som i

overkant streng spesielt siden omfanget er så lite. Topografien og tnsket om
nærhettil overnatt¡ngsstedene vil gi sterke begrensninger på hvor
eventuelle installasjoner kan ligge. Vår intensjon har vært å begrense
omfanget av bebyggelse og innskrenke arealet for ny bebyggelse slik at
forutsigbarheten er størst mulig og berøringen av natur minst mulig.
Fylkesmannen ser ikke ut til å dele våroppfatningen av hvilken tilnærming til
naturen som gir best uttelling med tanke på bærekraftige løsninger. Dette
må vi ta til etterretning men er attså ikke enig i det, Skalvi imøtegå
Fylkesmannen må vi slik vi ser det, enten endre formålet til LNF (m/spredt)
bebyggelse eller utvide byggeområdene. Det er etter vår mening uheldie å
utvide byggeomrãdene men sannsynligvis lettere enn å benytte formålet
INF som eier er kritisk til. Men vi mener at tiltakene er så små at
konsekvensen av de gir tilnærmet ¡ngen negat¡ve virkninger på

naturformålet og folks bruk av det.

Det ligger en nærmest filosofisk tanke (om bruk og opplevelse av natur) bak
den fremtidige utbyggingen av Naustholmen og det er synd at dette ikke er
godt nok kommunisert i beskrivelsen eller akseptert av Fylkesmannen.

Dette blir nå endret fra å være <<gjennomsnittlig terreng målt rundt
bygningen> til å være <reksisterende terrengD. Om nødvendig må også
hoydenejusteres noe.

Siden eierforholdet til broen ikke er avklart vil det etter vår mening være
vanskelig å legge ansvar for nødvend¡g utbedr¡ng av broen på en spesifikk
part. En generell rekkefølgebestemmelse vil måtte overføre ansvaret på

utbedring av broen på de den/de som ønsker å giennomføre tiltak.
Ä stille krav til utbedring på generell basis vil erfaringsmessig ha liten
betydning og juridisk kraft.
Vi har vurdert det slik at den dagen broen utgjør en fare vil den bli stengt for
ferdsel. Da må det vurderes om det finnes dokumentasjon som gir noen et
lesitimt ansvar for broen slik at de enten river broen eller utbedrer /sikrer

Bestemmelsen som tillater enkle bygg ( i naturområde som del av
grønnstruktur) og evrt <installasjonerD som betjener den turistrettede
næringsvirksomheten vurderes å være i strid med naturformålet etter pbl g
12-5

Høydeangivelse må angis itråd med måleregler iTEK 17 kapittel 5 og
tilhørende veileder.

Fylkesmannen mener det må avklares hvorvidt gangbruen og forbindelsen
over Heimsundet er nødvendig for den nye aktiviteten som det tilrettelegges
for og allmennhetens ferdsel. I så fall bør det stilles krav om utbedring av den,
eventuelt som rekkefølgebestemmelse
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den. Hvis ingen kan, vil eller rent juridisk MÅ ta ansvarfor broen må de som
har eiendommer på øyene eller som giennom sin virksomhet er avhengig av
broen enten gå sammen eller enkehvis utbedre og sikre broen for videre
bruk. Dette kan gjøres uten at de formelt tar over ansvaret for broen- Det er
ikke reguleringsplanens rolle å kreve gjennomføring av tihak som ikke
naturlig ligger til og/eller kan defineres som enkeltpersoners eller bedrifters
juridiske ansvar for det aktuelle objekteVtiltaket. Fylkeskommunen har
definert broen som en del av Hensynssonen rundt Heimsundet og
understreker med dette betydningen av broen som et viktig element både

fosisk, visuelt og kulturhistorisk.

Vi forstår ikke helt hva Fylkesmannen sikter til slik han har formulert seg.

Hvis det henvises til broen som viktig ved evakuering av bebyggelsen ved

brann mener vi det har liten betydning. Ved utarbeiding av brannkonsepter
vil man aldri få konkrete vurderinger av eksterne evakueringsveier som
ligger så lang fra den aktuelle bebyggelsen.

Hóyder blir (se pkt 4) angitt som høyde fra eksisterende terreng eller planert

terreng. Utnyttelse blir endret slik at bestemmelsen i tillegg til makimal
bredde og lengde angivelse (som er viktig iforbindelse med volumkontroll
generelt og spesieh innen områder med hensyn til ekisterende
bebyggelse/vern) også benytter BYA (bebygd areal) m2.

Det vises til pkt 2 og 3 over. Terreng/topografi og hensynet til
overnattingsgjestene tilsier at toalettforhold løses relativt nært opp til de
enkelte overnaüingsstedene. Toalettene vil utformes som små volumer og

det vil være en målsetting å finne en plassering tilpasset terrenget og stedet
for øvrig. I tillegg er det i bestemmelsene skrevet at de skal plasseres bak

hyttene sett fra sjøen.

Fylkesmannen viser til at det i planbeskrivelsen står at det er utarbeidet et
eget brannkonsept for V¡lla Hauge og Naustholmen men at det ikke er nevnt
om brua er en del av dette konseptet. De mener det bør avklares.

Nordland Fylkeskommune

Nordland Fylkeskommune ber Steigen kommune sÉrge for at grad av
utnytt¡ng, samt byggehøyderfastsettes og beregnes i tråd med byggeteknisk
forskrift (TEK17).

Fylkeskommunen ber om at en vurderer å legge funksjoner som toalett på ett
sted siden flere små bygninger kan virke privatiserende.

6
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Eierne av Villa Haugen har vært svært skeptiske til å regulere eiendommen
eller deler av den som hensynssone pga av de begrensninger som det kan
medføre. Samtidig har de stor forståelse for og ingen Ønsker om å sette opp
innretninger eller bygg i det som kalles interferensområdet 3/2
(hovedbygget). Det er listet opp hva som kan etableres innenfor område
BH1 i bestemmelsene og det tillates ingen nybygg.
Det kan dokumenteres at det har stått stakittgjerde rundt deler av

eiendommen og det er rester etter port. Ut over dette vil de fleste tihakene
være av midlertidig karakter og det er vanskelig å formulere bestemmelser
som vil få en positiv betydning for kuhurmiljøet el¡er tiltakhaverne.
Ä ta ¡nn en bestemmelse av generell karakter om tilpasning og hensynet til
Handelstedet og kulturhistoriske kvaliteter kan medtas om dette er ønskelig.
Fra planlegger side kan det være en mulighet å <båndleggen en mindre del
av Villa Haugen til hensynssone men dette vil ikke være itråd med eiernes

Onske.
Det vilvære uproblematisk å ta inn en bestemmelse om at Villa Haugen ikke
øker i byggehøyde eller volum.

Det er uproblematisk å ta inn en bestemmelse om at asfalt ikke tillates og at
eksisterende uttrykk skal opprettholdes. Dette vil også ¡møtegå noe av
fryken som flere av neboene har uttrykt om at veien nå skal endres.

Dette blir nå spesifisert i bestemmelsene.

Det er greit å ta med og utdype noen bestemmelser om dette i planen slik at
vi sikrer bygget ved istandsetting av eksteriør mm.

At begrepet nybygg/nybygging erstattes med begrepet tiltak er
uproblematisk.

Fylkeskommunen skriver at anbefalingen om å ta med villa Haugen eller deler
av den (gnr31 bnr I og 9) som hensynssone ikke erfulgt.
De ber derbr om at hensynet til kulturmiljøet derfor må ivaretas gjennom
bestemmelsene knyttet t¡l BH1.

Fylkeskommunen ber om at det gis bestemmelser om utformingen av SGS2.

Fylkeskommunen ber om spesifisering av antall / utnyttelse innenfor
områdene BH4 og 5

Fylkeskommunen ber om at det iområdet <<kombinert bebytgelse og
anleggsformål> legges til bestemmelser som sikrer bygningen som en
autentisk og verdifull del av kuhurmiljøet.

Fiskeridireltoratet
Har ingen kommentarer til planforslaget
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Vannforskyning er kommentert andre steder i dette dokumentet og i
dokumentet om innspill og merknader fra naboer og berørte.

Det er vanskelig å stille krav om tilstrekkelig vannforskyning/slukkevann og
generell hygiene i reguleringsplaner. Kommunen har vært kjent med de
utfordringer som ligger ivannforskyningen mot Nordskot og
Naustholmen lcøtqv.Det er likevel giennom overordnet plan tilrettelagt for
en utbygging av turistbasert nær¡ng som til en viss grad og helt naturlig øker
presset på vannforskyningen. Vi mener den eneste måten å løse dette på nå

er å vurdere vannkapasitet i forhold til de ulike byggesøknadene som
eventuelt kommer.

Nordskot og Grttry Vannverk as
Plandokumentets pkt 7.7

Kan ikke garantere at planlagte uwidelser ved reiselivsanleggene på
Naustholmen og GrØtdy kan forsynes fra nåværende produksjon av
vann uten at andre abonnenter blir skadelidende.

Troms, museum - Uninersitetsmuseet
Mari nea rkeologis vurdering
De vurderer det slik at de planlagte tiltak er såpass begrenset i omfang at
sannsynligheten for konflikt med eventuelle kulturminner under vann vil være
liten. De har derfor ingen merknader til planfonlaget.

Mattilsynet
Vannforskyning
I PBL 527-1 står det:
Bygning må ikke føres opp eller tas i bruk til opphold for mennesker eller dyr
med mindre det erforsvadig adgang til hygienisk betryggende og tilstrekkelþ
drikkevann, samt slokkevann. Det samme gþMer oppreffelse eller endring av
eiendom for slik bebyggelse.

tord- Salten Xraft as
Sier det ikke vilvære mulig å øke effekten på de anleggene de har idag og at
en eventuellforsterkning av kapasitet på bestilles og belastes utbyggere.

Sametinget
Har ingen spesifikke merknader til planen.
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Statens yegvesen

Har ingen kommentarertil planområdet men ber om at det ved behov sees på
parkeringsdekning og manøvreringsareal i enden FV 535 .
Dette l'lgger utenfor planområdet og må vurderes tatt inn i oppstarten av ny
planleesins oå Nordskot.
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'i -':';l Fylkesmannen i,.,, NORDLAND

Steigen kommune
Rådhuset
8281 Leinesfiord

Besoksad¡Esse: Statens Hus
Moloveien 10, 8002 Bodø

Postadresse: Postboks 1405

8002 Bodt

Utt¡lel¡e til dcteljrcgulsr¡ng3plenforrleg for N¡u¡tholmen og deler
w Grotay. - 3117 - Stcigen

Fylkesmannen visertil hødng datert 09.02.18 av detraljreguleringsplanforslag for
Nausthofmen og deler av Gtøloya.

Fykesrnannen har ihenhold til Kommunal- og modemiseringsdepartcnentetc brcyav
22.12.17 ansvar br å ¡amordne innsigebcr fa lcgilonale stratgetâtcr ¡ Nordbnd i pansakcr.
Tl denne planen forelþger det íngen innsigolser, og &rfor ingen samordningsplikl.

PLA}IFAGLIGE RAD
Plar¡en bgger lil rette br tuñstbescrt næring. Det aktuelþ reguhringsområdet inng* i et
areal som i fomrnrnepbnens areald er avsatt som kombinert brnÉl rBofigl
frilidsbebyggdse/Fdlids- og tutilbebygpelsen. Sjøareaþt er i ovcrordnc{ plan avsalt med
underfo¡mål rFfilr¡lsområder. ReguÞringisplanen er, mcd unnlak av småbåürevn€ne. drler
av leianlegget på Nausüolmen og gangveien orer Nausüloln¡vågen, ¡üåd rfled formåþt I

overordnel arealpbn.

Det føþer av konmurcplanens areaHel $ 3.3 at rNye bygnlnger skal underordne eeg
boståendc bygnirq¡ar når det gþlder bygningshøyde, volum, grú aú ufitÂtfrg rw. og eßd
innpasses i belfunde sbuktun. Kommunen bes la stilling tilom planforslagd þger innenbr
dissê rammenc.

Frlk¡lbltu
Nauslholmen og Grøtøya er den del av el støne dfartsområde som er svæÉ vlklig, og
slrandsonen ulgjør en særlig vlktig del av omrádet. Dette fiilufislivsområdet ¡corer bbnt
annat høyf på bruksfrel<vens, opplevelselwalilet, og som onråde med speslelle natur- eller
kultt¡rvitenskapelþe kvalÍtete

Det framgår av planbeskdrrclsen at planen cvil åpne opp for fodsatt bruk av ,yene som
utfarlsområd€Þ, og s{ore deler av Nauslholmen er regulert som naturområde. Fylkesrnannen
vurderer tíl tross for dette at BH4, BH6 og BAS2 er uheldig lokalisert ut fra filuftslivhensyn.
Lokaliseringen av hytter og gapahuklignende bygningcr iforbindelse med fiitids.og
turisformåltílforhøyningen i landskapet nord på Nauslholmen vilvirke privatsierende på
denne delen av øya. Ettersom det er bratt ned mot sjøen, vil man giennom den foreslåtte
arealdisponeringen her, stå t ia¡e tor å eksludere allmennheten fra dennc delen av holmen.
Dette gjør seg spesielt gjeldende ettersom plasseringcn av utleieenheter ligger såpass høyt i

tenenget på en forholdsvis liten holme.

- ut¿ú h W"¿t-^¿, â,ä-

Saksb : Ole Chrlstian Skogcl,ad
Asgeir Jordbru (samlbnnssikckrhet)
e-post: ftt noosk@flkesmannen. no

Ttf:
Yâr rel 201712252

Deres ref: 171340
Vår dato: 03.04.2018

Deres dalo: 09.02.2018
A¡kiukode:121.4

fmnopost@fi lkesmannen.no
www.rylkcslnannen.no/nordland

Organisasjonsnr.: 971 781 6a7

t

Mlljøvernavdelinga
Ialefon:75 53 l5 00
Telefaks; 75 52 0S 77
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Fylkesmannen ber ut fa friluñslivshensyn at det sees på muligherten av å samlokalisere
disse utbyggingsområdene mellom BH3 og BHS. Dette vil i vesentlig mindre grad privatisere
holmen og sikre at bebyggelsen blir liggende lavere iterrenget.

Når det gjelder avsatt naturområde under <Grønnstrukturn, er det i forslag til
planbestemmelse $ 6.1 åpnet for følgende:

<c(. ..) Skilt, enkel belysning, infrastrulctur i bahken (stier og seruicefunksþner for ä
betþne utleiehytter) og installasjoner tillates oppfø¡t innenfor omràdet avsatt tìl
naturomrà& nàr dctte betjener den turistreltede næríngsvìrksomheten. Enkla bygg
(tøntoaletterl lager etc med maksimal stønelsa pà 2m2) lrø,n oppføres inntil 10 meter
fra omrâder aysatt til Hotell og ovematting (BH 4-6). Smá, enkle bygg skal plassoÍos
bakovamattingsbygg selt fra sjøøn. Turstier Ran opparbeides de,rterlt,ngr.t kan
tilrcttelegges for gode og sikre stier uten at dette medføer sprenging eller støne
inngrcp itenanget.>

Med grønnstruktur mence i lølge Ot.prp. nr. 32 {20O7-2008} s. 214 el usammenhengende,
eller tilnæmet sammenhençndo, vegetasjonsgeget omrâde æm liggør innenfor eller i
tilknytning til en by eller et teftsted Formàlet gjør det mulig for kommunen à avgrcnse
hovødstruKurcn i grøntdng og naturcmrâdan gisnnomgâende turdrag og pdîker og støfte
friomrâder, lekeomâder og naturcmrâder lnnen byggesonen. Grønnstruffiunn vtl blnde de
grønne omrädene innenfor byggesonen sdmmen med frilttft mrâder utenfor.
Frilufrsomrâde¡ vil inngà i LMFRomràder i kommuneplanen.>

Arealformålel agrønnstrukturr vil dermed dekke grøntområder innenfor byer og tetlsteder
som ikke er knyttct til bestcmt¡ utbyggingsområder, mon som mer generelt skal ivareta
hensynet til naturvem og befolkningens rekreasjonsinteresser. Hovedformâlct
agrønnstruktum vil kunne detaljeres nærmere ved bruk av de underfonnål som loven angir,
herunder snaturområderr. Valg av undcrformål vil kunnc ha bc$dnlng for hvilke tiltak som
kan iverksettes i området. I et områdc avsatt til cfüoÌnrådeD eller <parkr vil det for eksempel
ikke være i strid med planens fomålsangivelse at det foretas en viss opparbeiding og
tilrettelcgging for allmenn bruk. I et område avsatt til <naturområdeD, som i tilfellet for
detaljreguleringsplanforslag for Naustholmen og delerav Grøtøya, vilutgangspunktet
derimot være al det ikke skal iverkscttes tiltak som kan endre de naturgitte forholdene.
Bestemmslsen som tlllater cnkle bygg (tø¡rtoaletter/ lagcr) og evt. cinstallasjonerl som
betjener den tudstrettede næringsvirksomheten vurderes å være I stdd med naturformålet
etter pbl. $ 12-5.

tinlmum¡kr:v tll rcgulcringrphn
I bestcmmclscne gis cn boskrivelse av tillatt arealbruk, noô som er positM for å få frem
intensjonen for hvert område. Det er lmldlertld et minimurmkrav i loven om at det i planen gis
bestemmelsene sorn klart fastsetter utnyttelsegrad og byggcgrcnse mot ejø. Høydeangivelse
må angis itrâd med mäleregler iIEK17 kapittel 5 og tilhørende velleder. Viforutsetter at
kommunen retter opp dette.

9¡mfunnrikkalñct
Det vises til planbeskrivelse, planbestemmelser og utarbeidet risiko- og såËarhetsanalyse
(ROS). lfølge ROS-analysen er stormflo og sterk vind identifiserte som utfordringer itillegg til
høyspentledninger og forhold knyttet til bru mcllom Grøløye og Naustholmen.

o
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Stormtlo
Det er i planen tatt høyde for dagens nivå for stormflo og fremtidig havnivåstigning. Som det
står l.planbeskrivelsen er området skjermet for storhavet. Det vil derfor ikke være stor
bølgepåvirkning iområdet. I planbeskrivelsen står det at det ikke forventes ekstrem stormflo.
Fylkesmannen vil presisere at nivået for stormflo vilvære det samme i planområdet som
utaskjærs, men at det er bølgepåvirkingen som ikke vil virke i planområdet. For Steigen cr
200 års stormflo inkludert havnivåstigning beregnet til kote 3,18 (NN2000). En grense på
kote 3,5 meter anses derfor som fomuflig med tanke på de verdier viforventer på frerntidige
stormfloer.

Bru mellom Naustholman og Grøtøya
I planbeskrivelsen femgår at atkomst liil Grøløya skier tillytebrygge tilknyttet gangbrua. I

saken fremgårat gangbrua er i dårlig forfalning og mulig må stenges eller rivea da
cierforfioldene og vedlikeholdsansvar€t er ukhre.

Fylkesmannen mener det i plansaken må avkhreg hvoruidt gangbrua og forbÍndelson over
lþimsundet er nø&endig for den nye aklivitelen som det lllretteleggæ for og al[nennhetens
ferdsel. I så fall bør óelvurderee å stille krav om utbedring av dcn, eventuclt som
rekkefølgobestemmeþe. Planrnyndigûreten bør uans€ttta stiling til om sikring av bruomrfuet
er nødvending lør områdat lilretteleggee for dct aklivilet.

Brua n¡eilom l,lausfiolmcn og Grøtøyaer ikke spesiel vurdeil i RO$anaþen, rnen det
nevn€$ at det er et obþkt gom er utsett 6r vær og vind og dermed slitasje. Det fremgår av
saftsdokurncntene at bnra er slitt rnen at den ans€s som trygg å ferdes på ¡ deg. Del vises
også til at alle parter som har interesser i snrådet ønsker á beholde bræn som ferdsebåre
meilom de to øyene. Pbrpn åpner for al brua både kan restaureres og eventuelt ñves og
bygges opp igþn pii samnr sted. Plansfr ivaretar dermed gþnoppbyging om brua skulþ bli
skadet i en stormle / stonnsifuasion.

Ðcl nevnes í planbcskrlveb¿n at det er utarbeidet et egpt brannkons@t for Mlla Hauçn og
Nauslholmen. Det er *ke nevnt om brua er en delav dette konsepleû. Dette børan*hes.

Fylkesmannen vurderer planrnessig at saken rundt brua løst, men vi vil på et generelt
grunnlag oppfordre til at interessenter, grunneiere og komrnunsn forsøker å bringe klarftðt ¡

oierforhold, ansvarsfoilrold og vedlllteholdsftrhold for å sikre at brua ikke trlgþr øt gþnerel
frerntÍdig risiko for rnennesker som ferdes i omÉdal. Dette vil også kunne klargiore forhold
rundt en oppryddíng om brua skulle bli ødelagt islorm.

Med hilsen

Torc Vatne (e.f.)
Seksjonsleder Ole Christian Skogstad

Senionádgiver

Ðette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift
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Steigen kommune

8283 LEINESFJORD

Utt¡lelse - detaljreguleringsplan for Naustholmen og delcr ev Grøtøya, Steigen
kommune

Steigen kommune har sendt på høring og tagt ut til offentlig ettersyr forslag til privat
detaljregulûringsplan for Nauslholmen og deler av G@øya.lhnsikfen med planen eç å tilrettelegge
fortr¡ri*bascrt næring på delcr av gnr 3l bnr 7,8 og 9, smt Hþs adkomsl¡ruler.

,Mcd bakgrunn i lov om kulturminnor, ndurmangfoldlovcnogphn-og b¡çningslovcn, silnt
fy*csplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordlard fylftes*ommuoe &þmde uttalelsc:

Plufr8¡g
Cjcmom kunrmncphnørs arealdel er ornrådet aïsåtl t¡l ñitidsbeþggclsc, srrnt fritids- og
tsisfumil (BfA,ÆFTl-z). Nordland flkcskomnanc vu¡Cergdet slk n regulcringen er i trü
msd ovemrtlet plan.

Nordla¡d þlkcckommune ber Steigen ko¡nmue søge frr d glnd av ulnyuhg" samt þyggehø¡rder,
fastseUes og bÈregnes i tråd med byggteknlsk forskr¡n OEKIÐ. kâp. 5-ó. Vi visor ogpä til
¡¡6¡le[sen lia Fylkesmannen i Nordland av 3. april, og ber konmnen vurdæ orn beslcmneberc
m dlrcmctcgg¡ng/r¡ltak sorn cr foreslått til natrnomrôdç i $ ó.1, cr i stid rncd arcalformålet. Dcttc
foril si*:re phnsns som stl'ringsverkteiy og for å unngâ evenü¡cllc sak*cfts¡dlùrgsfeil.

Fril$tstb og strandsæn
I vårt innryill ved oppstart viste Nordland fyü<cd<ommune til områdets sû0rc verdi for frilufrsliv, og
ba om at hensynet til allmennhetens tilgang og fetùolskulh tilleggæ vekt. Vi h spcsielt vekt på

allmcnnhetcns tilgang i strandsoncn.

Fylkeskomrnunen ser at det i stor grad er lagt til rate for fri ferdscl innenfor pþnornrådet, Det er
posi¡ivt at dct leggcs til rettc for gang-/sykketvei i område for uthiehytter ved Villa Haugcn, da
strandsonen antakelig bare er tilgjengelig vcd fiære sjø.

I tilknytning til BH4ó, sûmt BAS2, kan det føres opp enkle bygg ¡iom <<tørrtoåletter, lager etc.>. Da
ornrådene i seg selv utgjør en spredning av bebyggelsen som kan virke privatiserende, ber vi
kommunen vu¡dere om det kan være hensiktsmessig å stille krav om at frrnksjoner som toalett og
lager samlokaliseres i ett bygg, for eksempel i tiiknytning til BH5.

Vannforvaltning
Det legges til rette f<rr gjenoppbygging av kai, samt gang-/sykkelvei med demning over sundet på

Naustholmen. Dette vil medføre inngrep i aktuelle vannforekomster. Når det fattes enkeltvedtak om

Adlesse Postmottak
Fylkeshuset

8048 Bo¡lø

Tlf.: 75 65 05 20
E-post: post@nfk.no

Kultur; miljø og folkehelse

Kulturminner i Nordland
Kari'lbrp Larsen
Tll:75 65 05 23l 9p9 585ó6

Besøksadresse Molovéien16
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ny aktivitet eller nye inngrep i en vannforekomst skal sektormyndigheten (her kommunen) vurdere
tiltaket i henhold tíl vannforskriften $ 12. Veiledning til bruk av $ l2 finnes på vannportalen.

Informasjon om miljømåI, risiko- og påvirkningsanalyse, samt eventuelle tiltak for berørte
vannforekomster finnes på: vann-nett pofal.

Avslutningsvis vil vi i likhet med Fylkesmanncn i Nordland oppfordre kommunen, grunneierc og
andre interessenüsr til å avklare eier- og ansvarsforhold knyttet til brua mellom Naustholmen og
Grøtøya. Dette for å sikre eventuelt vedlikehold, og unngå fremtidig risiko knyttet til ferdsel.

Planfaglig vurdering: Mathea Nybakkc.

Kulturminnefaglig
Planforslaget berører omgivelsene rundt Grøtøy handelssted, som er et kulturminne av stor rcgional
og nasjonal verdi. Naustholmen og de nærliggende omgivelsene på Grøtøya er historisk en del av
handelsstedet. Som regional kulturminnemyndighet serNordland fflkeskommune det som viktig at
reguleringsplanen tar hens¡rn til de kulturhistoriske verdiene i området.

Villa Haugen. gnr 3l bnr I og 9
I vårt innspill ved oppstart av planarbeidet anbefalte vi at helc det synlige landskapsrommet n¡ndt
GrøtøyalHovedgården, inkludert deler av eiendommene gff 3l bnr I og 9, skulle reguleres med
hens¡rnssone for kulturmitjø. Denne anbefalingen har ikke blitt fulgt opp. Vi vil undeßtr€ke at
hensynet til kulturmilj æ,t da må ivaretas giennom bestemmelsene knyttet til område BHI .

Planforslaget tilrettelegger for oppføring av et servicebygg i óakkant> av eksistorendc bygg sett fra
Grøtøy handelssted, og med tilhørende bestemmelse om at det skal trekkes tilbake slik at det blir
minst mulig eksponert fra gärdsveicn. Vi har ingen mcrknader til dette Íltakct Dct er imidlertid
ikke ønskelig at hovedhuset (Villa Haugen) øker i byggehøyde eller volum. Vi ber om at føringcr
for dette tas inn i bestemmelsene.

Det åpnes opp for diverse mindre tiltak innenfor område BHl. Mange slike tiltak kan potensielt ha
en stor visuell effekt. Deler av området er eksponert rnot Heimsundet og er en dcl av omgivelsene
rundt Grøtøy handelssted, hvor det ikke er ønskelig med <<forstynendsD elementer. Vi ber om at d€t
legges fwinger i bestemmelsene for å sikre god estetisk tilpasning og for at tiltak ikkc skal plasseres

eller utformes slik at de blir visuelt skjemmende i forhold til handelsstedet og ornrådets
kulturhistoriske kval iteter.

Til område gangvei SûS2 ber vi om at det gis bestemmelset om utforming, f.eks. at gangveien skal
opprettholdes med eksisterende uttrykk. Asfalt bør ikke tillates.

Naustholmen
Planforslaget tilretteleggor for oppføring av flers nybygg på Naustholmen. For områdene BH 4 og 5
må det angis utnyttelsesgrad eller antall nybygg som tillates. Fylkeskommunen forutsetter at det
skal tillates to nye bygg innenfor hvert av områdene, slik illustrasjonsplanen viser.

Området <rKombinerf bebyggelse og anleggsformål> omfatter et eksisterende bygg, som det er
knyttet vernebestemmelser til. Vi har ikke nærmere kunnskap om denne bygningen og dens historie,
men vi oppfatter den som et autentisk og verdifullt element i miljøet. Det anbefales at det tas inn i
bestemmelsene at bygningen ikke tillatcs revet. Dersom eksisterende bygningselementer og
materialer er opprinnelige eller av eldre dato, bør det også gis en bestemmelse om at ved reparasjon

a



og istandsetting av eksteriøret skal eksisterende/ opprinnelige elementer som vinduer, kledning
taktekke, dører, listverk m.m. b€vares i sin sammenheng sâ langt det er mulig.

Innenfor område Naturområde (GN)(Naustholmen) åpnes det for mange mindre tiltak (møbler,
fiskehjell, skilt, belysning enkle bygg, turstier r.m.), som til sammen kan medføre at landskapet
endres i 

'stor 
grad. Deler av områdct er imidlertid avsatt med cn hensynssone for kulturmiljø

(H570-l), hvor hcnsynet t¡l kulturm¡$ø skal gis prioritet. Innenfor hensynssonen skal all form for
nybygg være søknadspliktige. For ikke å skape usikkcrhct om bva som inngår i begrepet
<nybygg/nybygging>, anbefales det å erstatte detæ med <ttiltakn, i tråd med bcgrepsbnrken i plan-
og bygningsloven.

Fylkeskommunen sier seg forørrrig fcnøyd mcd d besüemmelse om varslingsplikt vcd eventucilÊ
funn av fornrninner under mar*inng¡ep htrÉ i rcgulerirgsbestemmelsene.

Vi viser til egne uttalelscr fr¿ $urethget og Tiromsb Museun - Universitotsmusect om henlnil&vis
samiske kultunninner og kultumrinrær wrdcr vann

5



OPPSUMMERING - VILLA HAUGEN

DETAUREGUTARINGSPLAN NAUSTHOTMEN OG DETER AV GRøTøY

Basert på gjennomgeng av de innkomne uttalelsertil detaljreguleringsplan for Naustholmen og deler

av Grøtøy - har tiltakshaver for Villa Haugen følgende kommentarer/oppsummering:

1] Innsigelser

Vi kan ikke se at det er kommet noen lnnsigelser fra offentlige myndigheter til de deler av planen

som omhandler Villa Haugen.

2J Offentlige myndigheter

Det er spesielt Fylkesmannens og Fylkeskornmunens uttalelser som kan ha betydning for
bestemmelsene i planforslaget. V¡ mener ingen av uüalelsene er av en slik karakter at vi må endre på

dagens planforslag. Vi ser at det må konkretiseres mht seruicebygget bak VH, eksempelvis ved at det

bemerkes at fargevalg skal være en form for hvit på kledning og grønt på/rundt vinduer, at taket ikke

skalvære av skifer og at det ikke er lov å bygge om eller utvide pâ VH.

Når det gjelder ulike innretninger på fremsiden av Gnr 31 Bnr 9 (VH) - den som vender mot Gnr 31

Bnr 214 - er det fra vår side snakk om å få t¡lbake noen av de detaljer som en gang fantes på

eiendommen - typisk et form for stakittgjerde og port inn til eiendommen (finnes bilder). Utover

dette er det kun normal opparbeiding av tomt ved å legge skiferßtein i skiferganger og på plattinger

der det allerede er etablert sitteplasser/grupper. Belysning vil være den samme.

3J Private aktører lnaboer

Her er det tydelig at det er fire hensyn man har hengt seg opp i: a) broen, b) gårdsveien, c) båtplass

og d) vannforsyning. lngen offentlige etater har sagt at dette er et problem, selv om Mattilsynet viser

til drikkevannsforskriften.

Ad a) og c) Broen og båtplass

Vi mener broen bør eksistere og at den kan settes i stand uten særlige problemer iht tilfølgende:

I den grad det kan dokumenteres at kommunen er eier av broen - bør kommunen se til at

den blirsatt i stand

Deretter/samtidig bygges det et nytt småbåtanlegg på Naustholmen siden (om Randi er enig)

med inntil 4 plasser, hvorav VH kan ha 2 og Randi 2 hvorav Sverrebua 1

Deretter/samtidig tas vår eksisterende båtplass tilknyttet broen vekk

Det opprettes en forening som får ansvar for å vedlikeholde broen fremover. Kommunen

overfører eierskapet av broen til denne foreningen (kan selv bestemme om de fortsatt vil
være en del av den).



OPPSUMMERING - VIttA HAUGEN

DETAUREGUTARINGSPI.AN NAUSTHOLMEN OG DELER AV CRøTøY

4) Skatteinntekter og arbeidsplasser

I tillegg til hva som er skrevet og sagt så langt - tror vi det er viktig å få frem hva som faktisk vil kunne

bli generert av arbeidsplasser og skatteinntekter når både Naustholmen og VH kommer ordentlig i

gang.

For VH sin del er det snakk om inntil 6 arbeidsplasser pluss Unni og meg selv. Videre må man etter

hvert forvente at de ulike virksomhetenes inntjening ogsâ vil generere overskudd og dermed

skatteinntekter til kommunen.

Men for å sikre fremtidige skatteinntekter og arbeidsplasser er VH avhengig av adkomst til Grøtøy

sjøveien. Heimsundet er det stedet som kommunen har pekt ut for dette formålet. Dagens

småbåtanlegg i Heimsundet er gammelt og må oppgraderes i nær fremtid - og det er derfor ikke

hensiktsmessig for VH å koble seg til dette. Broen vil i sá måte være viktig siden den binder de to

øyene samme og fordi vi tar til orde for at VH skal koble seg opp til et nytt småbåtanlegg på

Naustholmen siden.

Broen er sånn sett "den enkleste garanti" for at kommunen faktisk kan generere fremtidige stabile

skatteinnteker og nye arbeidsplasser fra en fremvoksende turistnæring på disse to øyene.



Oppsummering - Naustholmen

Detaliretuleringsplan Naustholmen og deler av Grøtøy

Jeg har ¡est og gjennomgått de hør¡ngsmottalelser som er mottatt. Her er mine tilsvar.

1) Generelt

Naustholmen var et levende sted da Handelsstedet Grøtøy var i drift. Mitt 6nske er å bevare og
gjenbygge Naustholmen for å legge ti¡ rette for turisme og fritidsahiviteter, for på den måten å skape
næringsvirksomhet og et levende samfunn på Nordskot og øyene utenfor, Det betyr at det kornmer
folk og at det må finnes hus de kan oppholde seg ¡. At det kommer folk, skaper ringvirkninger for
lokalsamfunnet - butikken på Nordskot får en sjanse til å bestå, Hurtigbåten vil fortsette å legge til og
det blir arbeid for de som bor der. Jeg mener at hensynet til næringsutvikling i lokalsamfunnet b6r
vektlegges, framfor hensynet tilsommergester på øyene som tross alt bare er på bes6k i korte
perioder giennom året. Når det er sagt, viljeg samtidig understreke at jeg er opptatt av at mine
gjester tar hensyn til de som har sommersteder i min umiddelbare nærhet og jeg vektlegger å
informere alle gjester om å ferdes varsomt så vel i naturen som i nabostrdk. Tilbudet til giestene

omfatter ogsä å få innsikt ¡ stedets rike historie, noe som settes stor pris på.

Kapasiteten på Naustholmen er i dag 23 gjester, fordelt pä senger og svevetelt. Utbyggingen tar sikte
på å gi bedre fleksibilitet tilforlegging av gjester, blant annet ienkeksenger. I dag må gjester dele
både rom og seng, og det gjOr at tilbudet for en del aktuelle gjester ikke er attraktivt nok. Det er kun
kapasitet til ca 25 gjester på kjøkkenet og til servering for overnattende. Det er følgelig ikke aktuelt å

giøre Naustholmen tíl et mye stórre sted kapasitetsmessig enn i dag.

Det er også vesentlig å få et sted hvor betjening kan bo. Det finnes ikke i dag og er den største
utfordringen iforhold til daglig drift.

Verdiene på Naustholmen er Sterke naturopplevelser og vennlig fellesskap. Jeg ønsker å tilby
overnatting så naturnært som mulig for å underbygge dette. I dag foregår dette ved bruk av tretelt.
Hyttene som ønskes satt opp er en erstatning av dette, for å ha en mindre værutsatt og forutsigelig
overnattingska pasitet, men i tråd med verdiene.

Naustholmens historie skal ligge tilgrunn for utbyggingen for å beholde stedets sjel. Hyttene som er
planlagt bygget er tenkt inspírert av løftinger (huset bak på en femb6ring)for derved å bidra tilå
fortelle stedets historie. De skal bygges slik at det er mulig å løfte dem vekk igjen om det blir aktuelt,
altså uten å grave eller ødelegge naturen med betong eller follmasser, sâ sant det lar seg gjøre.

2l Offentlige myndigheter

Nordland fylkeskommune har bedt kommunen vurdere om det vilvære hensiktsmessig å stille krav
om at funksjoner som toalett og lager for BH4-6, samt BAS2 kan samlokaliseres. Det ville være
uhensiktsmessig både for gjester og for driften.

lager i denne forbindelse handler om eventuell ved, dersom det blir vedfyring i h6ene, samt
sengetøy. Området er ulendt og tidvis bratt. Det vil komplisere driften om det skulle være et felles
lager for disse enhetene.



Hyttene er ment å gi et nødvendig minimum av komfort. Et minimum av komfort er ã kunne gå i
underbuksa og tørrskodd på do om natten uten å kle seg for vær og vind og begi seg ut på en flere
mlnutters tur. Tørrtoalettene er tenkt bygd så naturvennlig som mulig med separering av urin,
avføring og papir. Jeg har en slik løsning på en annen eiendom allerede, og den belaster naturen
mindre enn noe annet alternativ for toalett.

Friluftsliv os strandsone vil ved de foreslåtte tiltakene pã Naustholmen, ikke bli begrenset i merkbar
grad. Hyttene er tilbaketrukket og strandsonen er av en slik karakter at det ikke er naturlig å legge til
med båt eller kajakk annet enn ved kaia, blant annet på grunn av tidevannet og fjæras karakter.
Erfaringen hittil er nettopp at det er her folk legger til.

Vannforvaltnins: Fylkeskommunen skriver at gjenoppbygg¡ng av kai, samt gang- og sykkelvei med
demning over sundet på Naustholmen vi! medføre inngrep i vannforekomster. Mener man da

sjøvann?

3) Sverre Pettersen

Det forefinnes en avtale, som er inngått mellom tidligere eier Per Steen av Naustholmen og Sverre
Pettersen, som eier Sverrebua, men verken har tomt eller festeavtalg at eiendommen verken kan

selges eller overdras når han ikke skal bruke den lenger. Den omtalte avtalen innebærer også at
Sverrebua går tilbake til sieren av øya gjennom forkjøpsrett ved det tilfellet at han ikke ønsker å

bruke den lenger. Dette har jeg forholdt meg til. Eiendommen kan gjerne fortsette å være registrert
som fritidseiendom. Sverre er en hyggelig og hjelpsom kar, som jeg håper blir lenge på øya.

Gjenoppbygging av ishuset på gamle tufter ville være en styrking av kulturhistorien i Heirnsundet. Her
kan gammel redskap fra isdammen samles og historien fortelles. Tanken er at dette kan være et
samf ingssted, for å gi variasjon i tilbudet til gjestene. Ettersom Sverre ikke er pâ øVa mer enn rundt 3-
5 uker i året, er det en enkelsak å ta hensyn til når han er pâ øya og legge færre eller ingen
arrangementer der når han er ifritidsboligen sin.

4l Trond Lohne

Damoskipskaia ekisterer idag kun som en ruin ute ihavet, uten tilknytning til land. Det er ikke snakk
om ã uWide Dampskipskala, men å genoppbygge den. Den opprinnelige dampskipskaia, som

beboerne pâ GrOtOy hadde veirett tilfor å komme til Grøtøv vaa Naustholmen, hadde en egen
adkomst inn til land, som også er vekk. Den kaia som står der i dag er rester av kaia som

trelastutsalget sto på.

Ved allmenn ferdsel, som i hovedsak handler om folk som skaltil Grøtøya, foregår det ved at de
legger til ved kaia på Naustholmen. Deretter går de i dag gjennom hagen og rett forbi inngangen til
hovedhuset på Naustholrnen. Det har jeg ingen problemer med, men jeg opplever at de som kommer
selv f0ler seg brydd. I reguleringsplanen er det tatt høyde for at det lages en bro over den
langfjærede vika, som igjen går over den planlagte demningen. Det bllr en kortere vei og sikkert
hyggeligere for de som bruker den enn å føle at de tråkker inn i noens hage.

Jeg har til gode å se noen eksempler på at noen tdr ofre båt eller kajakk ved å legge til andre steder
enn ved kaia på Naustholmen. Holmens karakter er av en slik art at det ikke lar seg gløre â legge til
noen annet sted, bortsett fra at kan kan padle kajakk inn den langfjærede vika på høWann. Da får



mân 100 meter bæring for å komme ut igjen på fjæret sjo. For meg må de glerne gj9re det, men
særlig praktisk er det lkke.

De gamle tuftene etter Stornaustet er per i dag tiþokt av kratt og ganske uframkommelig. Ved
gienoppbygging av Stornaustet vildet være adkomst rundt naustet som itidllgere tider, også på

nedsiden mot fjæra.

Eierskapet til brua mellom Naustholmen og GrOtOy er ikke avklart. Om det skulh ende med at ¡cg er
deleier i den, er det ikke min vilje å rive den. leg mener at den har stor verdi for området. Det
rnedforer aftså ikke rihighet, som Trond Lohne skriver, at jeg tnsker å rive den.

Ledninssnettet over ishuset kan ft¡tes om det skulle bli ahueh. Det er lavspent.

Det er for ovrlg såpass mange uriktþheter iTrond Lohnes uttalelse, at jeg ikke velger å kommentere
disse ytterligere.

5) Småbåthavnved brua

Villa Haugens forslag til en felles småbåthavn på Naustholmensiden av brua er jeg for.

20.05.2018

Randi Skaug


