Fra: Morten Lorentsen (morten@gifas.no)
Sendt: 27.01.2021 08:09:09
Til: Iren Førde; Dag Einar Olsen; Bjørn Olav Jelstad
Kopi:
Emne: SV: Redegjørelse, GIFAS nordvågen sak 2020/275
Vedlegg:
Hei Iren.
Vi setter stor pris på at dere skal prøve å få behandlet søknaden 9 februar.
Dette er et prosjekt som vi har jobbet med lenge.
Men det har vært frem og tilbake etter innspill fra ansatte, og tegninger måtte tegnes på nytt.
Vi skulle selvfølgelig sendt inn denne søknaden tidligere, men vi gjorde det så raskt som mulig.
Vi krysser fingrene for at det ordner seg.

Med vennlig hilsen
Morten Lorentsen
Arbeidende styreleder ‐ Gildeskål forskningsstasjon.
Tlf: 47601810
www.gifas.no

Fra: Iren Førde <forire@gildeskal.kommune.no>
Sendt: tirsdag 26. januar 2021 08:10
Til: Dag Einar Olsen <dagols@gnistark.no>; Bjørn Olav Jelstad <jelbjo@gildeskal.kommune.no>
Kopi: Morten Lorentsen <morten@gifas.no>
Emne: SV: Redegjørelse, GIFAS nordvågen sak 2020/275
Hei
Det er notert. Vi ser hva vi kan greie. Vil likevel minne om at noe saksbehandlingstid må påregnes i alle saker.
Søknader om dispensasjon fra arealplaner skal behandles av Plan og eiendomsutvalget, og kan ikke tas på
delegasjon. I 2021 er det satt opp 5 møter. Vi har til enhver tid en liste med saker som skal til utvalget. Sakskartet
legges ut på hjemmesida og gjøres tilgjengelig her for både medlemmene i utvalget og publikum. Kartet skal
legges ut 1 uke før møtet.
Deres søknad ble mottatt ca 1 uke før sakskart til førstkommende ordinære møte i 2021 skal avholdes 9.februar, og
vi kan ikke garantere at vi rekker å få saken med her. Men: næringssaker prioriteres, så vi får se om det lar seg
gjøre.
Vi ber dere likevel notere at det er viktig å søke i god tid før arbeidene planlegges oppstartet; spesielt dersom
tiltaket krever dispensasjonsbehandling.

Iren Førde

Virksomhetsleder plan og byggesak
Gildeskål kommune
Postboks 54, 8138 Inndyr | ☎ 404
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Fra: Dag Einar Olsen <dagols@gnistark.no>
Sendt: 25. januar 2021 16:28
Til: Iren Førde <forire@gildeskal.kommune.no>; Bjørn Olav Jelstad <jelbjo@gildeskal.kommune.no>
Kopi: Morten Lorentsen <morten@gifas.no>
Emne: Redegjørelse, GIFAS nordvågen sak 2020/275
Hei.
Viser til samtale tidligere i dag med beskjed om at dispensasjonssøknaden kunne behandles i april.
Jeg har bedt byggherre redegjøre for betydningen av en rask saksbehandling.
Som Dere ser av epost under vil det få store konsekvenser både for arbeidstakere og omdømme til GIFAS om
tiltaket ikke kommer i gang før april/mai.
Vi har forståelse for at Dere har mange saker som skal behandles, men håper Dere har anledning til å prioritere
denne saken.

Med hilsen

Dag Einar Olsen
Sivilarkitekt MNAL
+47 911 18 257/ dag@gnistark.no

From: Morten Lorentsen <morten@gifas.no>
Date: Monday, 25 January 2021 at 14:45
To: Dag Einar Olsen <dagols@gnistark.no>
Subject:
Hei.
For Gildeskål Forskningsstasjon AS er der særdeles viktig å få behandlet rammesøknaden for bygget i Nordvågen
så snart som mulig.
Det er flere årsaker til at dette er viktig for oss,
I Nordvågen ligger den en ferge som i dag brukes som lager, kontor og møtelokale. Denne fergen er nå solgt
og blir fraktet bort sommeren 2021.
Dette medfører at vi må finne midlertidige løsninger for å erstatte fergen frem til at det nye bygget er ferdig.
I vår fremdriftsplan så ønsker vi å kunne starte med grunnarbeidet i uke 9 og snekkerarbeidet i uke 15.
Om fremdriften blir veldig forsinket så vil det føre til at de midlertidige løsningene som skal erstatte fergen
blir forlenget i en periode hvor vi har et høyt aktivitetsnivå.
Dette kan i verstefall gå ut over kvaliteten på forsøkene våre og vi kan få et svekket omdømme hos våre
oppdragsgivere.
Derfor er det svært viktig å få denne rammesøknaden behandlet ved første anledning.

Med vennlig hilsen
Morten Lorentsen
Arbeidende styreleder ‐ Gildeskål forskningsstasjon.
Tlf: 47601810
www.gifas.no

