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Varsel om igangsetting av arbeid med «Detaljregulering av farledstiltak i Grøtøyleia»
(PlanID 18482015003) ved Nordskot
Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-1 og 12-8 varsles det at Norconsult AS på vegne av Kystverket
starter arbeidet med «Detaljregulering av farledstiltak i Grøtøyleia» ved Nordskot.
Planområdet strekker seg fra Andersøya i sør til området Kjuklingan nord for Helligholmen, og er ca. 6 km
lang. Planområdet er vist på vedlagt oversiktskart, og viser et areal på ca. 2700 dekar. Endelig
planavgrensing vil bli fastsatt som del av reguleringsprosessen.

Planens formål
Formålet med reguleringsendringen er å legge til rette for en utbedring av Grøtøyleia for å redusere risikoen
for at ulykker inntreffer med fare for liv og miljøforurensing av området. Tiltaket omfatter utvidelse, utdyping
og utretting av Grøtøyleia. Farleden utdypes til sikker dybde 5,0 m i en bredde på 50 m, og med avsatte
områder til møteplasser. Tiltaket medfører mudring av om lag 179 000 faste m3, som planlegges deponert i
sjø.
I samråd med planetaten i Steigen kommune er det vurdert at tiltaket ikke faller inn under vilkår for
konsekvensutredning.
Saksgang og opplegg for medvirkning
Offentlige instanser, grunneiere og andre interessenter er velkommen til å komme med merknader til
planarbeidet før planforslaget blir utarbeidet. Det gis anledning til å komme med innspill underveis i hele
planprosessen. Innspill til planarbeidet vil følge planforslaget som vedlegg ved innsending av planen til
kommunen. Det blir normalt ikke gitt skriftlig svar på innspillene utover dette.
Spørsmål og skriftlige innspill til planarbeidet kan rettes til:
Norconsult v/ Jill Hammari Sveen
Klæbuvegen 127B
7031 Trondheim
eller til e-post jill.hammari.sveen@norconsult.com.
Tlf. 916 41 253
Informasjon om reguleringsarbeidet ligger tilgjengelig på følgende nettsider: www.steigen.kommune.no og
http://www.norconsult.no/kunngjoringer/opplisting/
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Åpent folkemøte 8. april kl. 17.00-19.00 på Feskbruket på Nordskot.

FRIST FOR INNSPILL ER SATT TIL 26. APRIL 2015

Med hilsen
Norconsult AS

Jill Hammari Sveen
Vedlegg:
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