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Tillatelse til midlertidig plassering av container i Ertenvåg havn

Søknaden ble behandlet etter delegert myndighet, jfr. kommunestyresak 3/16, som
saksnummer 92/16.

Vedtak
Gildeskål kommune viser til søknaden og gir tillatelse til midlertidig plassering av container i
I-5, jf kart som fulgte søknaden. Tillatelsen gjelder fram til 01.01.2017. Forlengelse av
tillatelsen kan ikke påregnes. Vedtaket er gjort med hjemmel i plan- og bygningsloven § 201, j), jf § 1-6.

Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til
påført adressat.

Bakgrunn for saken
Fridtjof Fredriksen søker om tillatelse til midlertidig plassering av en container på område kalt
I-5 i reguleringsplanen for Ertenvåg havn. Containeren skal nyttes til lagring av garnbruk.

Fredriksen har festeavtale med Kystverket om feste av tomt D i innerskråningen på moloen.
Containeren skal flyttes dit når tomtegrunnen er klar. Klargjøring av tomtegrunn skal gjøres i
løpet av inneværende år.

Søker er registrert på blad A i fiskermanntallet.
Saken har vært på høring til Havneutvalget for Ertenvåg havn. Utvalget har ingen merknader
såfremt containeren flyttes innen fristen som settes.
I reguleringsbestemmelsene står følgende:

Rådmannen mener en midlertidig plassering av en container til bruk for fiskerinæringen faller
innenfor formålet i I-5.
Lovanvendelse
Søknaden behandles med hjemmel i plan- og bygningsloven og reguleringsplanen for havna.

Vurdering
Rådmannen viser til at Fredriksen er registrert i fiskermanntallet og derfor antas å ha et reelt
behov for plassering av bruk. Havneutvalget har ikke innvendinger til en midlertidig løsning
som omsøkt.
Det forutsettes at søker klargjør egen festetomt slik at containeren flyttes fra I-5 innen
1.1.17.
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