Steigen kommune

MØTEPROTOKOLL
Plan- og ressursutvalget i Steigen
Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord
Møtedato: 15.03.2016
Tid: Kl 09:00 – 15.20

Til stede på møtet
Medlemmer:

Knut Andersen, Odd Rikard Bredal, Arve Isaksen, og Magne Vik

Forfall:

Liv Rigmor Eidissen, Kari Danielsen, Michelle Hansen

Varamedlemmer:

Morten Mehus. Wibeke Aasjord Juul og Bjorulf Ødegård.
Lindis Sloan møtte i sak 18/16

Fra adm. (evt. Andre): Gunnar Svalbjørg referent, samt Per Løken, Gjermund Laxaa, Berit
Staurbakk, Tordis Sofie Langseth i deler av møtet.
Innkalling:

Godkjent

Merknader:

Odd Rikard Bredal og Morten Mehus ble erklært inhabil i behandling
Av sak 17/16. Knut Andersen og Morten Mehus ble erklært inhabil i
behandling av sak 18/16. Morten Mehus ble erklært inhabil i
behandling av sak 20/16.

Behandlede saker:

11/16 – 23//16

Underskrifter:
Morten Mehus

Magne Vik

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble
bestemt på møtet.

Rett utskrift,
Leinesfjord, 16.03.2016

Gunnar Svalbjørg (sign.)
referent

Postadresse:
Rådhuset
8281 LEINESFJORD

Besøksadresse:
Leinesfjord
LEINESFJORD

Telefon: 757 78800
Telefaks: 757 78810
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11/16
DELEGERTE VEDTAK I PERIODEN 02.02.16 - 04.03.16
Innstilling:
Meldingene tas til orientering.

Vedtak:
Enstemmig som innstillingen.

12/16
NÆRINGSFOND OG STRUKTUR
Innstilling:
Plan og ressursutvalget tilrår at kommunestyret gjør vedtak om følgende:
1. Øke kapitalinnskuddet i Steigen Investeringsselskap AS med 7 millioner slik totalkapitalen
utgjør 8 millioner (innskudd på 1 million vedtatt av kommunestyret i desember).
2. Nytt kapitalinnskudd i tiltaksfondet på 1 million.
3. Styret i Steigen investeringsselskap AS delegeres beslutningsmyndighet for enkelt
investeringer opp til 500 000 kr.
4. Tildelingskriterier for Kultur og næringsfond, tiltaksfondet samt for Steigen
Investeringsselskap AS som beskrevet i forslaget.
5. Godtgjørelse til styret
a. Styrets leder godtgjøres med årlig 25 000 kr
b. Styremedlemmer godtgjøres med årlig 12 500 kr (50 % av styreleder)
6. Vedtar styreinstrukser for selskapene som foreslått

Behandling:
Knut Andersen la fram et dokument med forslag til organisering av næringsarbeidet og
virkemiddelapparatet i Steigen kommune, samt forslag til vedtekter for Steigen kultur- og
næringsfond, og lånefond. Etter en diskusjon i utvalget rundt formuleringene i de tre
dokumentene der en del ble rettet/endret ble det fremmet følgende forslag:
Forslag fra Knut Andersen: «Forslag til innretning av virkemiddelapparatet, samt forslag til
nye vedtekter for Kultur- og næringsfondet og Lånefondet, legges til grunn for
administrasjonens videre arbeid med organisering av næringsarbeidet. Saken legges fram for
beslutning i kommunestyrets neste møte.»

Vedtak:
Ved alternativ votering mellom adm. forslag og forslag fra Knut Andersen ble Andersens
forslag enstemmig vedtatt. De framlagte dokumentene oversendes administrasjonen for videre
behandling.
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13/16
SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND – BECANTUS
Plan- og ressursutvalget kan ikke imøtekomme søknaden fra Inger Susæg om midler til å sette
i stand kontorer på Ålstad.
Dette begrunnes med at det har vist seg å være liten interesse for etableringer på stedet og
knapphet med midler i fondet.
Vedtak:
Enstemmig som innstillingen – søknaden avslås.

14/16
SØKNAD OM STØTTE TIL OPPGRADERING AV PRODUKSJONSANLEGG
Innstilling:
Plan- og ressursutvalget innvilger et tilskudd på kr 50.000 fra kultur- og næringsfondet til
Dyping- og omegn fiskemottak i forbindelse med utbedring av gulvet. Det er en forutsetning
at mottaket drives i henhold til formålet sammenhengende i minst 5 år. I motsatt fall skal en
forholdsvis del av tilskuddet tilbakebetales.

Vedtak:
Enstemmig som innstillingen

15/16
UTBEDRING AV EKSPEDISJONSKAI OG NYTT FUNDAMENT UNDER BYGG
Innstilling:
Plan- og Ressursutvalget innvilger kr 70.000 fra Kultur- og Næringsfondet til Nordskot og
Omegn Bygdelag i forbindelse med reparasjon av fundamenter for kai og påstående bygning.

Behandling:
Odd Rikard Bredal fremmet forslag om et tilskudd på kr 30 000, ellers som innstilling
Bjorulf Ødegård fremmet forslag om et tilskudd på kr 50 000, ellers som innstilling

Vedtak:
Adminstrasjonens forslag fikk ingen stemmer og falt.
Ved alternativ votering mellom forslag fra Odd Rikard Bredal og Bjorulf Ødegård ble Bredal
sitt forslag om å tildele kr 30000,- vedtatt med 4 mot 2 stemmer for Ødegård sitt forslag..
Vedtaket lyder da slik:
Plan- og ressursutvalget innvilger kr 30 000 fra kultur- og næringsfondet til Nordskot og
omegn bygdelag i forbindelse med reparasjon av fundamenter for kai og påstående
bygning.
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16/16
SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND - NYTT
DRIFTSBYGG - Filip Bakke
Innstilling:
Plan- og ressursutvalget innvilger et tilskudd på kr 100.000 fra kultur- og næringsfondet. Det
er en forutsetning at bruket drives sammenhengende i minst 5 år. I motsatt fall skal en
forholdsvis del tilbakebetales. Det innvilges også et rentefritt lån fra Tiltaksfondet på kr
200.000. Lånet er avdragsfritt de 2 første årene, og deretter nedbetaling over 6 år.
Behandling:
Bjorulf Ødegård ba om at hans habilitet ble vurdert da hans kone, jordbrukssjef Berit
Staurbakk hadde vært med på å berede grunnlaget for saken. Han ble enstemmig erklært habil
og fratrådte under behandling av denne saken.
Behandling:
Forslag fra Arve Isaksen: Plan- og ressursutvalget innvilger Filip Bakke et tilskudd på kr
50.000 fra kultur- og næringsfondet. Det innvilges et lån på kr 200 000,- fra Tiltaksfondet.
Lånet er rente og avdragsfritt i 2 år. Deretter nedbetaling med vanlige renter og avdrag i 6 år.
Det tas pant med prioritet etter andre lånegivere. Det er en forutsetning at bruket drives
sammenhengende i minst 5 år. I motsatt fall skal en forholdsvis del tilbakebetales.
Vedtak:
Ved alternativ votering mellom innstilling og forslag fra Arve Isaksen ble Isaksen sitt forslag
vedtatt med 5 mot 1 stemmer.
Vedtaket lyder da slik:
Plan- og ressursutvalget innvilger Filip Bakke et tilskudd på kr 50.000 fra kultur- og
næringsfondet. Det innvilges et lån på kr 200 000,- fra Tiltaksfondet. Lånet er rente og
avdragsfritt i 2 år. Deretter nedbetaling med vanlige renter og avdrag i 6 år. Det tas
pant med prioritet etter andre lånegivere. Det er en forutsetning at bruket drives
sammenhengende i minst 5 år. I motsatt fall skal en forholdsvis del tilbakebetales.

17/16
REGULERINGSPLAN - NÆRINGSAREAL I BOGEN. 1. GANGS BEHANDLING

Innstilling:
Steigen kommune vedtar at forslag til områdereguleringsplan for Bogøya Næringsområde
sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Jfr. pbl § 12-10. Høringsutkastet gjelder
planforslag datert 7.3.16 (plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse
m/konsekvensutredning.)
Behandling:
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Odd Rikard Bredal og Morten Mehus ba om at sin habilitet ble vurdert da de begge satt
i styret for Nordodden AL som er en del av reguleringsplanen. De ble begge enstemmig
erklært inhabile og fratrådte.
Behandling:
Administrasjonen la fram et justert forslag til plankart, bestemmelser og planbeskrivelse og
justert dato i forslag til vedtak som da lød:
Steigen kommune vedtar at forslag til områdereguleringsplan for Bogøya Næringsområde
sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Jfr. pbl § 12-10. Høringsutkastet gjelder
planforslag datert 10.3.16 (plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse
m/konsekvensutredning.)
Vedtak:
Forslag til vedtak med justering framlagt i møtet ble enstemmig vedtatt.

18/16
SØKNAD OM UTVIDET TILLATELSE TIL SETTEFISKPRODUKSJON VED
FORSAN - OFFENTLIG UTLYSNING OG KOMMUNAL BEHANDLING
Innstilling:
Uttalelse til utvidelse av akvakulturtillatelse – økning fra 8,4 mill. settefisk til 12,2 million
settefisk og unntak fra rensekrav i 4 år:
Steigen kommune er positiv til en utvidelse av produksjonen av settefisk i Forsan, men
forutsetter at det settes vilkår i utslippstillatelse som innebærer at utslippet blir renset i så stor
grad som mulig. Den eneste grunnen til å utsette krav om rensing i noe tid må være hvis det
uomtvistelig vurderes av forurensningsmyndigheten å ville medføre varige reduserte utslipp
som ikke kan oppnås uten en utsettelse.
Behandling:
Morten Mehus ba om at hans habilitet ble vurdert da hans kone var ansvarlig for
anlegget i Forsan. Han ble enstemmig erklært inhabil og fratrådte.
Knut Andersen ba om at hans habilitet ble vurdert da han var konsulent for Cermaq
og hadde skrevet søknaden. Han ble enstemmig erklært inhabil og fratrådte.
Wibeke Aasjord Juul og Lindis Sloan tiltrådte som vara på denne saken.
Behandling:
Forslag fra Lindis Sloan:
Steigen kommune er positiv til en økning i smoltproduksjonen i Forsan, men anser at Cermaq
må forholde seg til den opprinnelige tillatelsen med tilhørende rensekrav. Rensegrad, krav til
teknologi etc er faglige vurderinger som fylkesmannen som forurensningsmyndighet bes
vurdere.

Vedtak:
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Ved alternativ votering mellom innstilling og forslag fra Lindis Sloan ble Sloan sitt forslag
enstemmig vedtatt.
Vedtaket lyder da slik:
Steigen kommune er positiv til en økning i smoltproduksjonen i Forsan, men anser at
Cermaq må forholde seg til den opprinnelige tillatelsen med tilhørende rensekrav.
Rensegrad, krav til teknologi etc er faglige vurderinger som fylkesmannen som
forurensningsmyndighet bes vurdere.

19/16
MÅLSETTINGER FOR HJORTEVILTFORVALTNING 2016 -2018

Innstilling:
1. Målsettinger for hjorteviltforvaltningen i Steigen kommune 2016-2018 godkjennes
slik de framkommer i saksfremlegg og vedlegg.
2. Fravik fra minstearealet (opp eller ned med inntil 50 %, jfr. hjorteviltforskriften § 7)
kan brukes aktivt i hele perioden for å møte ulik utvikling i elgstammen i ulike deler
av kommunen.
3. Vedtak om godkjenning av vald, bestandsplanområder, bestandsplan, fravik fra
minsteareal, tildeling av fellingskvote, utvidelse av jakttid for inntil 14 dager og andre
vedtak om hjorteviltforvaltningen uten prinsipiell betydning, jfr. delegasjonsreglement
for Steigen kommune, delegeres rådmannen/v Plan- og miljøvernleder eller andre
rådmannen bestemmer. Plan- og ressursutvalget er ankeinstans.

Vedtak:
Enstemmig som innstillingen.

20/16
SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL PÅ SNØDEKT MARK MED
SNØSKUTER - SJFF

Innstilling:
I henhold til Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 6 gir Steigen kommune Steigen
Jeger og fiskeforening tillatelse til bruk av 2 snøskutere i forbindelse med transport av
materialer fra Balkjosen og inn til foreningshytta på Storvasseid. Videre gis det tillatelse inn
Storvatnet og til grensa for naturreservatet rett nedenfor hytta i Stordalen. Tillatelsen gjelder i
perioden 15. mars -30 april 2016 på følgende vilkår:
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 Det gis tillatelse til inntil 20 turer med utstyr og materialer med inntil to skutere fra
Balkjosen og opp til Storvasseid og ellers nødvendig kjøring på selve vannet inn til
hytta ved Stordalen. Kjøringen må skje i løpet av tre dager.
 Ferdselen skal være så skånsom og hensynsfull som mulig og utføres på en slik måte at
den er til minst mulig forstyrrelse for dyreliv, fugleliv og annen virksomhet og ferdsel i
området.
 Tillatelsen gjelder kun på en trasé fra Lommeren, langs kjerrevei opp til
Lommervatnet, over Lommervatnet og langs sørsiden av Storvasselva opp til
Storvasseid, og videre på Storvatnet inn til reservatgrensa ved hytta i Stordalen.
Alternativ trase fra Lommeren og opp til Storvasseid kan benyttes ved utrygge
isforhold.
 Tillatelsen gjelder kun på is og snødekt mark.
 Grunneierens samtykke må innhentes før kjøring kan skje. Søker er selv ansvarlig for å
innhente grunneiers tillatelse til kjøring.
 Nattforbud: All kjøring mellom kl 22.00 og 07.00 er forbudt. Dette gjelder all kjøring
tillatt fra kommunen etter søknad.
 Denne tillatelse skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av politi,
naturoppsyn eller kommunens delegerte.
 Mislighold av dispensasjonen og/eller vilkår satt i den, samt endrede forutsetninger,
kan føre til inndragning av dispensasjon.
 For kjøring inne i Storvatnet naturreservat kreves egen tillatelse fra Fylkesmannen i
Nordland.

Behandling:
Morten Mehus ba om at hans habilitet ble vurdert da han er leder i SJFF. Han ble
enstemmig erklært inhabil og fratrådte.

Vedtak:
Enstemmig som innstillingen.

21/16
DISPENSASJONSSØKNAD OM UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE VED
FRITIDSEIENDOM

Innstilling:
Steigen kommune gir dispensasjon fra byggeforbudet i strandsonen Plan- og bygningsloven §
1-8 og kommuneplanens arealdel jf Plan- og bygningsloven § 19-1 og §19-2 og Havne- og
farvannsloven § 27, 29 & 31. Dispensasjon begrunnes med at hensynene bak den
bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi
dispensasjon vurderes som større enn ulempene for naturen, beboere og besøkende i

Side 9 av 11

Brattfjorden. Byggesøknad vil behandles og vedtak sendes til søker kort tid etter
dispensasjonen er tatt opp til politisk vurdering.

Vedtak:
Enstemmig som innstillingen.

22/16
SØKNAD OM DELING AV DRIFTSENHET
Innstilling:
Det gis tillatelse til deling av driftsenhet, slik at gnr. 72 bnr. 2 kan selges uavhengig av gnr. 70
bnr. 10 i Steigen. Jfr. jordlovens § 12 6. ledd.

Vedtak:
Saken ble enstemmig utsatt

23/16
ANKE PÅ AVGJØRELSE I SAK PLA 12/16 - Inger Susæg
Innstilling:
Plan og ressursutvalget registrerer at det er gjort noen feiltolkinger ang hvordan det omsøkte
tilskuddet skal nyttes, men holder fast på begrunnelsen i det delegerte vedtaket at dette er en usikker
satsing som kultur og næringsfondet ikke kan støtte. Det henvises til vedtektene for kultur- og
næringsfondet § 1,3 og 4.
Avslaget opprettholdes.

Behandling:
Forslag fra Bjorulf Ødegård og Magne Vik:
Støtter saken med 10 000,-

Vedtak:
Ved alternativ votering mellom innstilling og forslag fra Ødegård/Vik ble innstilling vedtatt
med 4 mot 2 stemmer.
Avslaget opprettholdes.
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Møtet hevet.
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