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Melding om vedtak
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2016/729 Eirik Stendal, 756 85362 28.03.2017

Søknad om oppføring av steinspranggjerde Straumvassveien

Vedlagt oversendes utskrift av vedtak.

Vedtaket kan påklages.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er 
tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til Sørfold kommune, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, 
og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i 
rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. Med visse begrensninger har du også rett til innsyn i 
sakens dokumenter.

Fylkesmannen i Nordland er klageinstans i saken

Med hilsen

Eirik Stendal
Avdelingsingeniør

Kopi til:
Fylkesmannen i Nordland Moloveien 10 8002 Bodø

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevet signatur



Sørfold kommune

Utvalg
Plan- og ressursutvalget

Søknad om oppføring av steinspranggjerde Straumvassveien

Rådmannens innstilling

I medhold av plan- og bygningsloven § 19

1. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel av 30.09.2010 for bygging på areal avsatt til LNFA. 

2. I medhold av plan- og bygningsloven § 20
gjerde , slik tiltaket fremgår av søknaden. 

3. Tiltaksklasse fastsettes i samsvar med søkers forslag slik det fremgår av gjennomføringsplanen, jf. 
pbl. § 21-4 andre ledd, jf. SAK10 § 9

Ansvarsretter fremgår av mottatte erklæringer om ansvarsrett og oppdatert gjennomføringsplan. 
Der erklæring om ansvarsrett mangler må den sendes til kommunen før arbeidet kan igangsettes. De 
angitte ansvarsområdene, slik det fremgår av gjennomføringsplanen, dekker tiltaket. Eventuelle 
endringer må meldes til kommunen.

Vedtakets begrunnelse fremgår av saksutredni

Generelle lovbestemte vilkår 
Ansvar og risiko for igangsetting av tiltak før klagefristen er utgått og eventuell klage er ferdig 
behandlet av fylkesmannen, påhviler den ansvarlige. 
Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller tillatelsen bort, jf. pbl. § 21
første ledd. 

Klageadgang 

Sørfold kommune Arkiv: 53/1

Arkivsaksnr: 2016/729

Saksbehandler: Eirik Stendal

Utvalgs
22/2017

Søknad om oppføring av steinspranggjerde Straumvassveien

og bygningsloven § 19-2 gis følgende dispensasjon: 

1. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel av 30.09.2010 for bygging på areal avsatt til LNFA. 

og bygningsloven § 20-2, jf. § 20-3, gis tillatelse til oppføring av steinsprang 
gjerde , slik tiltaket fremgår av søknaden. 

3. Tiltaksklasse fastsettes i samsvar med søkers forslag slik det fremgår av gjennomføringsplanen, jf. 
4 andre ledd, jf. SAK10 § 9-3. 

Ansvarsretter fremgår av mottatte erklæringer om ansvarsrett og oppdatert gjennomføringsplan. 
m ansvarsrett mangler må den sendes til kommunen før arbeidet kan igangsettes. De 

angitte ansvarsområdene, slik det fremgår av gjennomføringsplanen, dekker tiltaket. Eventuelle 
endringer må meldes til kommunen.

Vedtakets begrunnelse fremgår av saksutredningen nedenfor. 

Ansvar og risiko for igangsetting av tiltak før klagefristen er utgått og eventuell klage er ferdig 
behandlet av fylkesmannen, påhviler den ansvarlige. 
Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller tillatelsen bort, jf. pbl. § 21
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2016/729-10

: Eirik Stendal

Saksfremlegg

algssak Møtedato
22/2017 21.03.2017

Søknad om oppføring av steinspranggjerde Straumvassveien

1. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel av 30.09.2010 for bygging på areal avsatt til LNFA. 

3, gis tillatelse til oppføring av steinsprang 

3. Tiltaksklasse fastsettes i samsvar med søkers forslag slik det fremgår av gjennomføringsplanen, jf. 

Ansvarsretter fremgår av mottatte erklæringer om ansvarsrett og oppdatert gjennomføringsplan. 
m ansvarsrett mangler må den sendes til kommunen før arbeidet kan igangsettes. De 

angitte ansvarsområdene, slik det fremgår av gjennomføringsplanen, dekker tiltaket. Eventuelle 

Ansvar og risiko for igangsetting av tiltak før klagefristen er utgått og eventuell klage er ferdig 

Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller tillatelsen bort, jf. pbl. § 21-9 
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Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Nordland . Klagefristen er tre uker fra vedtaket er mottatt. 
Klagen sendes til Sørfold kommune, B som vurderer saken på ny før den sendes videre til 
fylkesmannen. 

Saksprotokoll i Plan- og ressursutvalget - 21.03.2017 

Behandling:

Det fremkom ingen merknader.

Vedtak:

Rådmannens innstilling:

I medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 gis følgende dispensasjon: 

1. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel av 30.09.2010 for bygging på areal avsatt til LNFA. 

2. I medhold av plan- og bygningsloven § 20-2, jf. § 20-3, gis tillatelse til oppføring av steinsprang 
gjerde , slik tiltaket fremgår av søknaden. 

3. Tiltaksklasse fastsettes i samsvar med søkers forslag slik det fremgår av gjennomføringsplanen, jf. 
pbl. § 21-4 andre ledd, jf. SAK10 § 9-3. 

Ansvarsretter fremgår av mottatte erklæringer om ansvarsrett og oppdatert gjennomføringsplan. 
Der erklæring om ansvarsrett mangler må den sendes til kommunen før arbeidet kan igangsettes. De 
angitte ansvarsområdene, slik det fremgår av gjennomføringsplanen, dekker tiltaket. Eventuelle 
endringer må meldes til kommunen.

Vedtakets begrunnelse fremgår av saksutredningen nedenfor. 

Generelle lovbestemte vilkår 
Ansvar og risiko for igangsetting av tiltak før klagefristen er utgått og eventuell klage er ferdig
behandlet av fylkesmannen, påhviler den ansvarlige. 
Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller tillatelsen bort, jf. pbl. § 21-9 
første ledd. 

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Nordland . Klagefristen er tre uker fra vedtaket er mottatt. 
Klagen sendes til Sørfold kommune, B som vurderer saken på ny før den sendes videre til 
fylkesmannen. 

Enstemmig vedtatt.

SAKSOPPLYSNINGER

Saksdokumenter
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Aktuelle saksdokumenter Mottatt/datert
Søknad med vedlegg 06.07.2016
Kommuneplanens arealdel 30.09.2010

Beskrivelse av tiltaket

Omsøkt tiltak omfatter etablering av inntil 1300 meter med permanent sikringsgjerde mot 
steinsprang langs veistrekning ved Furnesura langs Straumvatnet. Statnett planlegger å etablere 
ny trafostasjon på Lemmen. Strekningen er svært utsatt for skred og risikoen for at det skal skje 
uønskede hendelser er vurdert til å være uakseptabel. Dette gjelder spesielt i anleggsperioden 
men det er også forventet økt normaltrafikk i forhold til dagens situasjon.
For å ivareta nødvendig sikkerhet langs strekningen er det nødvendig å etablere permanent 
sikring på den rasutsatte strekningen. Steinspranggjerdet etableres innenfor en sone på 35 meter 
fra senterlinje vei.

ILLUSTRASJON:

Kartet til venstre viser trase og 
riggområder.

Bildet over viser et eksempel på et 4 
meter høyt steinspranggjerde med nett 
stolper og barduner.

Uttalelser fra andre myndigheter
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Nordland fylkeskommune av 01.08.2016

Planfaglig 
Så langt vi kan se vil tiltaket ikke være i strid med regional politikk slik dette blant annet er formulert 
i fylkesplanens arealpolitiske retningslinjer.

Kulturminnefaglig 
Tiltaket er sjekket mot våre arkiver. Så langt en kjenner til, er det ikke i konflikt med kjente 
verneverdige kulturminner. Alle kulturminner er imidlertid ikke registrert. Skulle kommunen innvilge 
søknaden, vil fylkeskommunen derfor vise til tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt dersom en 
under markinngrep skulle støte på fornminner, jf. kulturminnelovens § 8 andre ledd. Dersom det 
under arbeidet skulle oppdages gamle gjenstander, ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede 
steinkonsentrasjoner, må Kulturminner i Nordland underrettes umiddelbart. Det forutsettes at nevnte 
pålegg bringes videre til dem som skal utføre arbeide i marken.

Fylkesmannen i Nordland av 09.08.2016

Søknaden gjelder oppføring av steinspranggjerde samt riggplass for entreprenør på eiendommene 
53/1, 53/3, 53/5 og 53/8, langs vegstrekning ved Furnesura på nordøstsida av Straumvatnet i Sørfold 
kommune. Området er i kommuneplanens arealdel og kommunedelplan Straumen avsatt til LNF A-
område hvor spredt bygging ikke er tillatt. Veistrekningen brukes i hovedsak som adkomst til Salten 
transformatorstasjon og Siso kraftverk. Statnett planlegger ny transformatorstasjon på Lemmen, og i 
den forbindelse vil det bli økt trafikk som følge av anleggsarbeidet, samt noe økning i normaltrafikk i 
forhold til dagens situasjon. Omsøkt tiltak vil bli utført forutsatt at den nye transformatorstasjonen på
Lemmen blir vedtatt bygd.

Reindrift
Tiltaket berører Duokta reinbeitedistrikt, og området brukes primært høst, vinter og tidlig vår. I 
arealbrukskartet for reindrift er det inntegnet trekkleier for rein som krysser Straumvatnet i begge 
ender av omsøkt tiltak. Fylkesmannen har vært i kontakt med reinbeitedistriktet som opplyser at rein 
også trekker og flyttes langs vegen hvor tiltaket er planlagt. Selve plasseringen av gjerdet vil i liten 
grad komme i konflikt med reindriftas bruk av området. Det er i midlertid viktig at avslutningen av 
gjerdet i begge ender blir utformet slik at man unngår at rein kommer inn og går seg fast på oppsiden 
av gjerdet. Det er planlagt flere tiltak som vil medføre mye anleggsvirksomhet i området rundt 
Straumvatnet og Røyrvatnet de kommende årene. Vi oppfordrer utbygger til å ha god dialog med 
reinbeitedistriktet om utformingen av gjerdet og anleggsperioden, slik at man unngår uheldige 
konsekvenser for reindrifta.

Naturmangfold
Oppføring av steinspranggjerde nødvendiggjør arealbehov gjennom en viktig forekomst av gammel 
furuskog, jf. BN00016342. Naturtypen «Gammel barskog» av utformingen «Gammel furuskog» er 
registrert ved 25 lokaliteter i nordre del av fylket. Den her angjeldende lokaliteten har områder som 
klassifiseres til naturtypen urskog/gammelskog, men områdets verdi er primært basert på 
forekomsten av hengebjørk (Betula pendula). Hengebjørk en kun kjent fra et fåtalls forekomster nord 
for Saltdalen. Etter det opplyste er det registrert to hengebjørker i nedre del av furudominerte arealer. 
Disse er synlige fra vegen. En nærmere undersøkelse av det aktuelle området vil trolig kunne påvise 
flere trær. Hengebjørker bør som utgangspunkt ikke fjernes eller skades. Det er ikke usannsynlig at 
de skisserte arealbehovet i forbindelse med sikringstiltaket vil komme i konflikt med forekomster av 
hengebjørk. Fylkesmannen kan ikke se at det i forbindelse med søknaden er gjennomført vurdering 
om hvorvidt tiltaket er gjennomførbart uten å måtte fjerne eller skade hengebjørketrær. En slik 
vurdering bør foreligge før kommunen tar stilling til dispensasjonsspørsmålet, jf. naturmangfoldloven 
§§ 8 og 12. Fylkesmannen ber om at hensynet til hengebjørk vektlegges.
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Vi ber om underretting om vedtak i saken.

Sametinget av 05.09.2016
Sametinget foretok befaring av den aktuelle strekningen den 31.08.2016. Det ble under befaringen 
ikke påvist automatisk freda samiske kulturminner som skulle være til hinder for tiltaket.

Etter befaring samt vàr vurdering av beliggenhet og ellers kjente forhold kan vi ikke se at det er fare 
for at tiltaket kommer i konflikt med automatisk freda samiske kulturminner. Sametinget har derfor 
ingen spesielle merknader til rassikring langs Straumvatnet. Skulle det likevel under arbeid i marken 
omme fram gjenstander eller andre spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og 
melding sendes Sametinget omgående, jf. Lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet 
ledd. Vi forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken.

Vi minner om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda ifølge kml. § 4 annet 
ledd. Samiske kulturminner kan blant annet være hustufter, gammetufter (sirkulære flater, ofte med 
steinsatt ildsted og vol/ omkring), teltboplasser (syn/ig som et steinsatt ildsted), ulike typer anlegg 
brukt ved jakt, fangst, fiske, reindrift eller husdyrhold, graver, offerplasser eller steder det knytter seg 
sagn til. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er ikke tillatt å 
skade eller skjemme et freda kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. kml. 
§§ 3 og 6.

Naturmangfold
Det er blitt utført en miljøfaglig utredning av aktuell trase og midlertidige riggplasser for omsøkt 
tiltak. 
Utredningen viser at naturtypen Gammel lauvskog (verdi B) kan bli berørt av tiltaket. Det er også 
registrert fire hengebjørker innenfor tiltaksområdet og en utenfor. Det er også registrert 
Skorpepiggsopp (NT) utenfor tiltaksområdet. 

Tiltaksområdet vil gi rom for justering av endelig plassering gjerde med tilhørende utstyr, både 
med hensyn til store og de fire hengebjørkene. De fire hengebjørkene vil bli tydelig markert på 
forhånd med sperreband med en diameter på minimum 4 meter rundt de enkelt trærne slik at 
disse kan bevares.  
For øvrig vil bli utført nødvendig trefelling for å kunne etablere omsøkt tiltak.

Andre forhold
Straumvatnet er drikkevannskilde til Straumen vannverk og det skal utarbeides planer med tiltak 
for å redusere mulige forurensning til Straumvatnet under anleggsperioden.

Nabomerknader
Det foreligger ikke merknader fra naboer.

Dispensasjonssøknaden
«Formålet med steinspranggjerdet er å hindre skade på kjøretøy og personell som ferdes til/fra Salten 
transformatorstasjon, både i anleggs- og driftsfasen. NGI har i sin skredfarevurdering kommet frem 
til at det særskilt i anleggsperioden for ny transformatorstasjon må treffes tiltak for å redusere risiko. 
Området er avsatt til LNF- formål og de generelle hensyn bak formålsbestemmelsen må forstås å 
fremme og legge til rette for dette…
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Steinspranggjerdet vil være et begrenset hinder for ferdsel i naturen, samtidig som gjerdet vil bidra til 
at ferdsel på veien og arealene mellom vei og vann vil sikres bedre og slik indirekte kunne bidra til at 
LNF-formålet styrkes…..»

Det vurderes derfor at etableringen av steinspranggjerde ikke utgjør en vesentlig tilsidesettelse av 
planens formål, samt at det foreligger klart større fordeler enn ulemper ved å gi en dispensasjon.

KOMMUNENS VURDERING OG KONKLUSJON

Naturmangfoldloven
Naturmangfoldloven § 8 har følgende ordlyd:
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig 
kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av 
påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for 
skade på naturmangfoldet.
Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom 
bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og 
vern av naturmangfoldet.

Etter kommunens vurdering er saken godt belyst  og at kunnskapsgrunnlaget til å gjøre en vurdering  
i forhold til naturmangfoldloven er tilstrekkelig.

Utfra sakens karakter og med bakgrunn av de innspill som er kommet inn i høringsperioden er det 
etter kommunens vurdering tilstrekkelig  skjerme hengebjørkene som beskrevet over uten ytterliggere 
avbøtende tiltak.

Dispensasjon: 
Tiltaket krever dispensasjon fra bestemmelser i kommuneplanens arealdel for bygging i strid med 
arealformålet til LNFA. 

Plan- og bygningsloven § 19-2, annet ledd, har følgende ordlyd: 
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i 
lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være 
klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 forutsetter at begge vilkår i bestemmelsen er 
oppfylt. For det første må hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, og hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, ikke bli vesentlig tilsidesatt. For det andre må fordelene ved å gi dispensasjon 
være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Tiltakshaver må kunne påvise relevante 
fordeler ved dispensasjon. En slik fordel må etter sikker rett være tilstrekkelig spesifisert og klart 
angitt, og den må ligge innenfor de rammene plan- og bygningsloven setter. 

Utfra kommunens vurdering vil et steinspranggjerde langs Straumvatnet sikre en tryggere ferdsel 
langs en svært rasutsatt strekning. I tillegg til anleggs- og tilsynsarbeid som beskrevet ovenfor er det 
et viktig lokalt turområde innenfor som vil bli mer tilgjengelig med omsøkt tiltak.

Konklusjon 
Etter en samlet vurdering er kommunen kommet frem til at tiltaket godkjennes. I vurderingen er det 
lagt avgjørende vekt på at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig 
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tilsidesatt. Fordelene anses for å være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Vilkårene 
for dispensasjon er oppfylt. Tiltaket godkjennes.

GENERELLE OPPLYSNINGER

Ferdigattest 
Tiltaket skal avsluttes med ferdigattest, som utstedes av kommunen etter anmodning fra ansvarlig 
søker når det foreligger nødvendig sluttdokumentasjon og erklæring om ferdigstillelse, jf. pbl. § 21-
10, jf. SAK10 § 8-1. Sluttrapport for faktisk håndtering av avfall med tilhørende dokumentasjon skal 
vedlegges anmodning om ferdigattest, jf. TEK10 § 9-9 og SAK10 § 8-1, 4. ledd. 

Tilsyn 
Kommunen skal føre tilsyn i byggesaker, jf pbl. § 25-1. Tilsyn må påregnes i alle byggesaker og kan 
skje enten etter varsel eller ved uanmeldt besøk på byggeplass. Kommunen kan føre tilsyn når som 
helst i løpet av byggesaken og inntil 5 år etter at ferdigattest er gitt. 

Gebyr 
Gebyr skal betales i samsvar med gebyrregulativet som finnes på kommunens hjemmesider.


