Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.09.2010
Behandling
Det ble fremlagt følgende tilleggsopplysninger i møtet:
Nordland fylkeskommune
Forhandlingsmøte med Nordland fylkeskommune vedrørende innsigelse til fjerning av A6
Purkvika førte til at de trekker innsigelse mot at FFFN-områder omgjøres til FFFNA-områder
samt at FO4-FO6 også gjøres om til FFFNA-områder.
Reindriftsforvaltningen i Nordland
Reindriftsforvaltningen ved områdestyret trekker innsigelse på C8 Sagfjordbotn og AB1
Rørstad, men opprettholder innsigelse på H5 Haukenes. Denne kan trekkes om antall reduseres
fra 10 til 5 fritidsboliger.
Fylkesmannen i Nordland
Forhandlingsmøte med Fylkesmannen i Nordland vedrørende innsigelse til C6 Brattliskogvatnet
førte til at det settes av soner langs vatnet for å sikre allmennhetens tilgang til strandsonen,
hensyn til eksisterende sti samt øke byggegrense til 50 m.

Vedtak
I henhold til plan- og bygningslovens § 20-5 vedtar Sørfold kommune kommuneplanens
arealdel sjø og land 2009-2021 med følgende dokumenter:
1.
2.
3.
4.
5.

Hovedplankart for Sørfold
Kommunedelplan Straumen
Kommunedelplan Røsvik
Bestemmelser og retningslinjer
Tabell

Plankart med tilhørende bestemmelser/retningslinjer og tabell endres følgende:
6. Kart endres ved at N11 (Buvik) og S9 (Buvik) fjernes.
7. Tabell endres ved at det legges til at viktig kulturlandskap på AB1(Rørstad) og B7
(Ørnes/Engan) skal hensyntas.
8. Bestemmelsenes § 7.1 d) endres i henhold til ny veglov.
9. Temakart for Energi oppdateres i henhold til nye data og skal ligge til grunn for
kommunens saksbehandling.
10. Kart endres ved at FFFN-områder gjøres om til FFFNA-områder.
11. Kart endres ved at FO4-FO6 gjøres om til FFFNA-områder.
12. Kart endres ved at C6 (Brattliskogvatnet) får tre friområder langs vatnet.
13. Tabell endres ved at det settes byggegrense på 50 m fra vatnet for C6 (Brattliskogvatnet)
samt vilkår om plassering øst for eksisterende sti.
Med unntak av følgende punkter er grunnlaget for egengodkjenning til stede for resten av
kommuneplanens arealdel:
14. Sørfold kommune er innforstått med at vedtatt arealbruk for H5 (Haukenes) ikke får
rettsvirkning før Reindriftsforvaltningen i Nordlands innsigelse trekkes eller blir avgjort
av overordnet myndighet.

Enstemmig vedtatt.

