Steigen kommune

MØTEPROTOKOLL
Plan- og ressursutvalget i Steigen
Møtested:
Møtedato:

Rådhuset

tt.12.2018

Tid: 09:00

- l1:05

Til stede på møtet
Medlemmer: H: Knut Andersen, SV. Odd Rikard Bredal, SP: Kari Danielsen,
FRP: Magne Vik, H: Michelle Hansen, AP: Arve Isaksen og AP: Liv Rigmor Eidissen

Forfall: Ingen

Fra adm. (evt. andre): Karen Fagervik Omnes, Andreas Sletten

Innkalling: Godkjent
MerknaderzFør behandling av sak 61118 tok Arve Isaksen opp sin habilitet. Han er onkel til
Trude Isaksen som på vegne av Nordskot og omegn bygdelag har levert
dispensasjonssøknaden. Han ble enstemmig erklært habil.
Før behandling av sak64118 tok Kari Danielsen opp sin habilitet. Danielsen ble enstemmig
erklært inhabil.
Før behandling av sak 69118 om utdeling av næringspris tok Knut Andersen opp sin habilitet.
Odd Rikard Bredal ledet møtet under behandlingen. Andersen ble enstemmig erklært inhabil,
med seks stemmer. Videre tok Kari Danielsen opp spørsmålom sin og Odd Rikard Bredals
habilitet. De ble enstemmig kjent habil, med fire stemmer.

Behandlede saker: 59 - 69118

Underskrifter: Arve Isaksen og Kari Danielsen

Postadresse:

Besøksadresse:

Rådhuset
8281 LEINESFJORD

Leinesfiord
LEINESFJORD

Telefon:
Telefaks:

Vi bekrefter

med våre underskrifter at møtebokens blad er førl. i samsvar med det som ble

bestemt pâmøtet.

Ame Isaksen (sign.)

Kørì Døníelsen (Sígn.)

Rett
ord,

.12.18

Servicekontoret
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SAKSLISTE
Saksnr

Arkivsaksnr.
Tittel

59118

r8lt226
SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM. GNR.30 BNR. 6

60/18

181944

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA DELE. OG BYGGELINJE
STRANDSONEN' G.NR.21 B.NR I I LEINESFJORn

6Ut8

I

18/1158

DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLAN FOR OPPFØRING AV
GAPAHUK OG UTEDO PÅ NORDSKOT - GNR.28 BNR.3

621t8

t&ltl52
HØRING PLANFORSLAG: REGIONAL PLAN . BÆREKRAFTIG
FORVALTNING AV VANNKRAFT I NORDLAND

63118

r8lrt73
SØKNAD OM DIPENSASJON FOR MOTORFERDSEL MED ATV PÅ
BARMARK ETTER FORSKRIFTENS S 6 - TOR HELNES

64118

18/1183

OPPSTARTSTILSKUDD STEIGEN MEKANISKE VERKSTED AS

6slt8

r8l1204

ETABLERING AV SERVICE. OG RESTURANTBYGG

66118

r8l1223

STØTTE TIL VEDLIKEHOLD OG REPARASJON AV BROEN OVER
HEIMSUNDET

67118

t\lt224
SØKNAD OM MIDLER TIL REVITALISERING AV SALTEN KJØTT
OG VILT
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68/1 8

r8lt393
PROSJEKT VISIT BODØ

691r8

18/1181

N,4ÐRINGSPRISEN 2018
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59118

SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - GNR.30 BNR. 6

Innstilling:
Det gis tillatelse til fradeling av bebygd tomt på ca 1r8 daa som omsøkt fra Gnr 30 Bnr 6
i Steigen kommune.

Jfr. Jordlovens $$ I

og 12 ogPlan-og bygningslovens $$ 26-lo927-4.

Vedtak:
Enstemmig som innstilling.

601t8

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA DELE. OG BYGGELINJE I STRANDSONENN
G.NR. 21 B.NR 1 I LEINESFJORI)

Innstilling:
Det gis dispensasjon fra dele- og byggetinjen i strandsonen for ønsket boligtomt, og fra
kommuneplanens krav om reguleringsplan før bygging i området, jf. pbl. S 19-2.
Kommunen vurderer at hensynene bestemmelsen er ment å skulle ivareta ikke blir
vesentlig tilsidesatt, og at fordelene ved dispensasjon anses klart større enn ulempene.
Dispensasjon gis med følgende vilkår:
- Det skal oppføres enebolig på tomta.
- Enebolig tillates oppført med maksimal mønehøyde på 5 meter målt fra høyeste
eksisterende punkt på tomten. For øvrig gielder de bestemmelsene om maksimal
møne- og gesimshøyde som følger av kommuneplanen.
- Nye bygninger skal underordne seg bestående bygninger i området når det
gielder bygningshøyde, volum, grad av utnyttning mv. og skal innpasses i
bestående struktur.

Vedtak:
Enstemmig som innstilling.
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6U18
DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLAN FOR OPPFØRING AV GAPAHUK OG
UTEDO PÅ NORDSKOT - GNR.28 BNR.3

Innstilling:
Steigen kommune gir Nordskot og omegn bygdelag dispensasjon fra LNFR-område
kommuneplanens arealdel for å sette opp en gapahuk og utedo i tråd med kart og
søknad datert 22.10.2018, jf. pbt. $ 19-2.

i

Denne tillatelsen gielder også som byggetillatelse for gapahuk på 5 meter * 3 meter og
utedo i henhold til søknad, jf. pbl. $ 20-1.

Vilkår for tillatelsen:

-

Utedo skal bygges i samme stil og underordne seg gapahuk i størrelse og høyde.

Behandling:
Før behandling av sak 61118 tok Arve Isaksen opp sin habilitet. Han er onkel til Trude Isaksen
som på vegne av Nordskot og omegn bygdelag har levert dispensasjonssøknaden. Han ble

enstemmig erklært habil.

Vedtak:
Enstemmig som innstilling.

62118

HØRING PLANFORSLAG: REGIONAL PLAN . BÆREKRAFTIG FORVALTNING
AV VANNKRAFT I NORDLAND

Innstilling:
Plan og ressursutvalget avgir følgende uttalelse:
Steigen kommune har ingen merknader til forslag til planbestemlnelser, retningslinjer
eller handlingsprogram og opprettholder kommunens tidligere prioritering av fosser.
Steigen kommune slutter seg derfor til planforslaget slik det foreligger.

Vedtak:
Enstemmig'som innstilling.
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63118

SØKNAD OM DIPENSASJON FOR MOTORFERDSEL MED ATV PÅ BARMARK
ETTER FORSKRIFTENS S 6 . TOR HELNES

Innstilling
Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og islagte
vassdrag, $ nr. 6, samt i henhold til Steigen kommunes retningslinjer for slike søknader,
gis Tor Helnes flerårig dispensasjon for bruk av ATV med reg.nr.YJ 9822. Tillatelsen
gielder på frossen mark i perioden 5.12.18 og til31.4.2022 og gielder for transport av
ved til egen bolig fra gnr./bnr l2l2 i Steigen i henhold til søknad.

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

o
o
o
o
o

av ved og gielder kun på frossen mark.
Det forutsettes at kjøringen ikke medfører terrengskader. Hvis terrengskader
oppstår skal kjøring umiddelbart stanses.
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.
Nattforbud: All kjøring mellom k|22.00 og 07.00 er forbudt. Dette gielder all
kjøring tillatt fra kommunen etter søknad.
Denne tillatelse skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av politin
naturoppsyn eller kommunens delegerte.
Mislighold av dispensasjonen og/eller vilkår satt i den, samt endrede
forutsetninger, kan føre til inndragning av dispensasjon.

Vedtak:
Enstemmig som innstilling

641t8

OPPSTARTSTILSKUDD STEIGEN MEKANISKE VERKSTED AS

Innstilling
Steigen mekaniske verksted sin søknad om tilskudd til oppstart av Steigen mekaniske
verksted AS avslås.
Dette vedtaket kan påklages. Klagen sendes til Steigen kommune. Klagefristen er 3 uker
fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem, jf. forvaltningsloven $ 29.
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Behandling
Før behandling av sak 64118 tok Kari Danielsen opp sin habilitet. Danielsen ble enstemmig

erklært inhabil.

Knut Andersen fremmet følgende nytt forslag:
"Plan- og ressursutvalget innvilger tilskudd på 50.000 kroner til Steigen Mekaniske Verksted
Det forutsettes at virksomheten videreføres i minimum 3 ar fra tildelingstidspunktet. Hvis
virksomheten avsluttes før dette skal en forholdsmessig del av støttebeløpet tilbakebetales".

Vedtak:
Ved altemativ votering mellom administrasjonens innstilling og forslaget fra Knut Andersen,
ble forslaget fra Andersen enstemmig vedtatt, med seks stemmer.

6slt8
ETABLERING AV SERVICE. OG RESTURANTBYGG
Innstilling:
Villa Haugen Catering AS sin søknad om tilskudd til etablering av service- og
restaurantbygg avslås.
Dette vedtak kan påklages. Klagen sendes til Steigen kommune. Klagefristen er 3 uker
fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem, jf. forvaltningsloven $ 29.

Vedtak:
Enstemmig som innstilling.

66118

STØTTE TIL VEDLIKEHOLD OG REPARASJON AV BROEN OVER
HEIMSUNDET

Innstilling:
Steigen kommune vÆlan- og ressursutvalget innvilger kr 125.000,- som omsøkt til
Foreningen Heimsundbroens venner. Tilskuddet går til å bevare broen over Heimsundet
mellom Naustholmen og Grøtøy i Steigen kommune.

Tilsagnet er ryldig i

1.2

måneder fra innvilgelsesdatoen.
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Tilsagnet kan ikke giøres gieldende før samarbeidsavtale mellom Foreningen
Heimsundbroens venner og Steigen kommune er inngått.

Vedtak:
Enstemmig som innstilling

67118

SØKNAD OM MIDLER TIL REVITALISERING AV SALTEN KJØTT OG VILT

Innstilling:
Steigen kommune vÆlan- og ressursutvalget innvilger tilskudd kr 30.000,- til Salten
Kjøtt og Vitt AS. Tilskuddet går til utarbeidelse av ny forretningsplan.

Tilsagnet er gyldig i 1.2 måneder fra innvilgelsesdatoen. Tilsagnet utbetales når
prosjektet er giennomført og endelig forretningsplan, samt prosjektregnskap er
fremlagt. Det åpnes ikke for delutbetaling.
Dette vedtak kan påklages. Klagen sendes til Steigen kommune. Klagefristen er 3 uker
fra det tidspunkt underretning om vedtaket kom frem, jf. forvaltningsloven $ 29.

Behandling:
Knut Andersen fremmet følgende nytt forslag:
<Søknaden awises. Etter plan- og ressursutvalgets vurdering er prosjektet kommet for kort til
at det er grunnlag for å tildele tilskudd nå. Selskapet er velkommen til å sende inn ny søknad
når planene for driften er mer konkretiserb.

Vedtak:
Ved alternativ votering mellom administrasjonens innstilling og forslaget fra Knut Andersen,
ble forslaget fra Andersen enstemmig vedtatt.
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68/1

I

PROSJEKT VISIT B,ODØ

Innstilling:
Steigen kommune v/Plan- og ressursutvalget innvilger tilskudd kr 259.012,- som omsøkt
Steigen kommune. Tilskuddet går tit kommunens deltakelse i prosjektet/tiltaket
Destinasjon Salten årene 2019 og2020. Tilsagnet for 2020 gis med forbehold om at
kultur- og næringsfondet tilføres nødvendige nye midler i 2019.

til

Tilsagnet kan delutbetales.
Endelig vedtak om deltakelse i Destinasjon Salten fattes av Steigen kommunestyre
giennom utsatt sak 41118.
Dette vedtak kan påklages. Klagens sendes

til

Steigen kommune. Klagefristen er 3 uker.

Vedtak:
Enstemmig som innstilling

69118

N,ItrRINGSPRISEN 2018

Innstilling:
Saken legges fram uten innstilling.

Behandling:
Før behandling av sak 69118 om utdeling av næringspris tok Knut Andersen opp sin habilitet.
Odd Rikard Bredal ledet møtet under behandlingen. Andersen ble enstemmig erklært inhabil,
med seks stemmer. Videre tok Kari Danielsen opp spørsmål om sin og Odd Rikard Bredals
habilitet. De ble enstemmig kjent habil, med fire stemmer.
Forslagene ble lagt frem

i møtet.

Vedtak:
Enstemmig vedtatt, med seks stemmer

Side l0 av 10

