Behandling i Kommunestyret - 01.03.2016:
Representant Gunnar Skjellvik fremmet følgende forslag til endring:
Det gjennomføres en ny gjennomgang av næringsareal i kommunen, i løpet av 2016, med
sikte på å se på behov og bruksområde.
Ang. Saura, så tas arealet nedenfor kirka og utover mot Saurnesodden ut av planen nå.
Representant Kenneth Norum, SV, fremmet følgende forslag til endring:
Båndlegging av Saura oppheves.
Representant Kenneth Norum, SV, fremmet følgende forslag til endring:
A04 tas inn i planen igjen.
Representant Jan Arne Birkeli, Frp, fremmet følgende forslag til endring:
H77 tas inn igjen som det var i det opprinnelige forslaget på nedsiden (sør-øst) av vegen.
Ordfører Petter Jørgen Pedersen, Ap, fremmet følgende forslag til tillegg:
Forslag til Samfunnsplanen; nytt pkt. 7 i Tema Verdiskapning og næringsutvikling (s 10)
Under strategier for å nå målene er det listet opp 6 pkt. Disse 6 pkt viser til ulike bransjer.
Det er ikke nevnt generell næringsvirksomhet som handel, service, tjenester og annen
generell næringsvirksomhet som også vil gi nye arbeidsplasser i kommunen.
Det er ønskelig med all type næringsvirksomhet som kan skape vekst for kommunen og det
bær derfor settes inn et nytt punkt 7 som kan lyde slik:
7. Arbeide for å skape arbeidsplasser innen handel, service, tjenester og annen
næringsvirksomhet.
Ordfører Petter Jørgen Pedersen, Ap, fremmet følgende forslag til tillegg i pkt 4:
H77 tas inn i planen og det gjennomføres mekling med fylkesmannen ved behov.
Avstemming:
1. Forslag fra Skjellvik vedr. Saura: 15 stemmer (7Ap, 2H, 2Frp, V/Krf, 3Sp)
Forslag fra Norum vedr. Saura: 1 stemme (SV)
2. Forslag fra Skjellvik vedr. Saura: 16 stemmer
Innstilling fra Plan og eiendomsutvalget vedr. Saura: 0 stemmer
3. Forslag fra Norum vedr. A04: 1 stemme (SV)
Innstilling fra Plan og eiendomsutvalget, pkt3, siste setning: 15 stemmer (7Ap, 2H,
2Frp, V/Krf, 3Sp)
4. Forslag fra Birkeli vedr H77: 10 stemmer for (7Ap, SV, 2Frp) og 5 stemmer mot (2H,
3Sp). Dette tas med som nytt pkt. 4.
5. Forslag fra P. J. Pedersen vedr. samfunnsplanen: enstemmig vedtatt.
6. Innstillingen fra Plan og eiendomsutvalget med de endringer som fremgår av
avstemmingen pkt 1,2, 4 og 5 samt forslag fra P.J.Pedersen vedr H77: enstemmig
vedtatt.

Kommunestyrets vedtak:
Gildeskål kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven kapittel 11 Kommuneplan
for Gildeskål, med følgende endringer og tillegg:
1. Kommuneplanens samfunnsdel, sist revidert administrativt 08.02.16, med følgende
endring: Samfunnsdelen side 20, «Hvor i kommunen er det ønskelig med ny fast

bosetning» fjernes da det allerede står om dette side 5 og 17. Og avsnittet lett kan
mistolkes.
Samfunnsplanen; nytt pkt. 7 i Tema Verdiskapning og næringsutvikling: Arbeide for å
skape arbeidsplasser innen handel, service, tjenester og annen næringsvirksomhet.
2. Vedtak vedrørende innsigelser Kommuneplanens arealdel:
Fylkesmannen: Innsigelsene tas til følge og områdene H122 og BH102 tas ut av planen,
område SH05 i Storvik beholdes som i eksisterende plan.
NVE: Planutvalget godkjenner bestemmelser over bygge-områder og områder med
spredt bygging hvor det skal kreves geoteknisk vurdering.
3. Kart og bestemmelser i Kommuneplanens arealdel vedtas i samsvar med forslag, med
følgende endringer: Foreslår å fjerne det foreslåtte område A04 fra arealplanen av
hensyn til fiskerinæringen.
Det gjennomføres en ny gjennomgang av næringsareal i kommunen, i løpet av 2016,
med sikte på å se på behov og bruksområde.
Ang. Saura, så tas arealet nedenfor kirka og utover mot Saurnesodden ut av planen nå.
4. H77 tas inn igjen som det var i det opprinnelige forslaget på nedsiden (sør-øst) av vegen.
H77 tas inn i planen og det gjennomføres mekling med fylkesmannen ved behov.

