Vår dato:
Vår referanse:
Deres dato:
Deres referanse:

24.07.2015
15/39374
02.06.2015
2015/450-1

Org.nr:

964 982 953

Gildeskål kommune
Postboks 54
8138 INNDYR

Uttalelse - detaljregulering Skaugvollhalvøya - Gildeskål kommune
Gildeskål kommune har sendt forslag til endringer i reguleringsplanen for Skaugvollhalvøya på
høring. Kommunen viser til etter at planen for Skaugvollhalvøya ble vedtatt i 2002 er det
gjennomført mange endringer og gitt dispensasjoner fra planen. Planen ble endret i 2006 og deretter
er det igjen gitt dispensasjoner fra planen. Plankartet som i dag er gjeldende er derfor i følge
kommunen ikke lenger aktuelt. Kommunen viser videre til at grunneierne har behov for endringer
av bestemmelser for å kunne bygge naust, uthus, opparbeide veier, større hytter, osv.
Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven, herunder
fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Kultur- og miljøavdelingen følgende uttalelse:
Planfaglig uttalelse
Så langt vi kan se vil dette tiltaket ikke være i strid med regional politikk slik det blant annet
fremkommer i arealpolitiske retningslinjer i Fylkesplan for Nordland.
Fylkeskommunen har derfor ingen vesentlige merknader til planforslagets
arealdisponering.
Kulturminnefaglig uttalelse
Vi har en merknad til § 2.2 i planbestemmelsene: Nordland fylkeskommune er i likhet med
Sametinget regional kulturminnemyndighet for Nordland og skal ha melding dersom det under
markarbeid dukker opp gamle kulturspor, jf. Kulturminneloven § 8 andre ledd. Formuleringen i
planbestemmelsen bes rettet opp.
Ut over dette har vi ingen kulturminnefaglige merknader til planforslaget.
Kulturminnefaglig vurdering: arkeolog Martinus Hauglid, tlf. 75 65 05 26.
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Geir Davidsen
fagleder plan
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