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Bolystfondet - søknad om støtte til Kyststien fra Inndyr Vel

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Det fremmes ikke forslag til vedtak i denne saken. Saken legges frem til politisk drøfting.

Vedlegg
1

Søknad Kyststi Øya-Andklakken, Inndyr

2

Kart - 3740_001

3

Kart med gapahuk - 3743_001

4

Kyststi begge trasèvalg

5

Kyststi reguleringsplankart

6

Nfk- tillatelse

7

Salten Friluftsråd - Uttalelse sti Andklakken

8

Til Eiere

9

Tillatelse deleier 25-12 (1)

10

Tillatelse deleier 25-12 (2)

11

Tillatelse deleier 25-12 (3)

12

Tillatelse deleier 25-12 (4)

13

Tillatelse deleiere 25-10

14

Tillatelse eier 25-45

Bakgrunn for saken:
Inndyr Vel søker om støtte til opparbeiding av universell utformet turvei fra Domus Pisces til
Andklakken. Søknadssummen er kr 170.000.
Inndyr Vel og andre lag og foreninger har i mange år ønsket å lage en universell utformet
turvei ut til Andklakken på Inndyr. Andklakken er et sentrumsnært friluftsområde som mange
bruker. Skole, barnehage er blant brukerne av området.
Andklakken har også tidligere vært brukt som samlingsplass, blant annet til St.Hans-feiring.
Nordland Fylkeskommune er en av grunneierne i områder og har tidligere vært negativ til
organisert ferdsel forbi Meløy VGS avd. Inndyr. Dette med begrunnelse i at eiendommen
brukes til undervisningsformål og at området brukes til tørking av klippfisk på hjell.
Etter lang dialog har partene nå kommet frem til en avtale som gjør det mulig å realisere
veien.
Alle grunneiere har nå gitt skriftlige tillatelser til å legge turveien over deres grunn.
Det er tenkt brukt reverserbar fyllmasse slik at det vil være uproblematisk å legge om veien
ved eventuelle endringer i området rundt Domus pisces.
Kommunen har mottatt dispensasjonssøknad Fra reguleringsplan for Inndyr havn og Øya, og
for bygging i strandsone. Denne er ikke ferdig behandlet ennå.
Tiltaket har et kostnadsoverslag på kr 340.000.

Beholdningen i Bolystfondet er per 1. august 2020 som følger:
Dato

Søker

26.06.2019 Nordfjorden IL
07.11.2019 IL Splint
14.05.2020 Inndyr Vel
14.05.2020 Våg Grunneierlag

Tiltak

Tildeling
kr.

Restbeholdning
kr

Ballbinge

450.000

3.550.000

Løypemaskin

300.000

3.250.000

30.000

3.220.000

300.000

2.920.000

Skilt Inndyr
Blix-stien

Vurdering:
Gildeskål har mange turstier, men ikke mange av de er universelt utformede turveier. Stien
ut til Andklakken er allerede i dag en mye brukt sti, og Kommunedirektøren tror at stien kan
bli ennå mer brukt hvis det er mulig å kunne ta turen også med barnevogn eller rullestol.
Ved en eventuell tildeling må man ta forbehold om at dispensasjonssøknadene blir godkjent.

