
Kattfjord Utviklingslag 

 

 

Referat fra styremøte 
Mandag 12.mars kl. 19.00 

Sted: Sjøtun brygge 
 
Disse var innkaldt til møte: 

Anita Winther leder  

Steinar Olsen Styremedlem  

Per Tore Uteng Styremedlem  

Ann-Sissel Westgård Sekretær  

Oddvar Olsen Nestleder  

Kai Morten Brox Kasserer  

Lars Tore Dalsbøe vara Meldt forfall 

Jorunn Minde vara  

Rita Korsberg vara Meldt forfall 

 
 
Saksliste: 

Sak 18/10 Godkjenning av innkalling 

Merkander: 
- Feil med saksnummer 

Vedtak: 
Godkjent med merknader. 

Sak 19/10 Merknader vedr. referat fra 11.03.10 

Saksopplysn./diskusjon: 
- En feil. Jorunn sto oppført med frafall, men var tilstede 
- Heter forfall, ikke frafall 

Vedtak: 
Godkjent med merknader. 

Sak 03/10 Hjemmesiden: www.kattfjord-nytt.no  

Saksopplysn./diskusjon: 
- Ann-Sissel/Rita oppfølgingsansvar 

Vedtak:  
Ann-Sissel tar kontakt med Jorunn + lager forslag til plakat. 

Sak 04/10 Trafikksikkerhet og utbedring langs Vasstrandveien 

Saksopplysn./diskusjon: 
- E-post Tore Sæternes, enhetsleder Bydrift, sendt ca. 05.04.10. Ikke mottatt 

svar.  
- Skal vi sende ny e-post med kopi til postmottak, der en ber om en 

vedlikeholdsplan, og hvor veien står prioritert? 
- Finnes ikke krav til vedlikehold av vei.  
- Skal vi sende saken Transport og Miljøkomiteen? Avventer uttalelse vedr. 

vedlikeholdsplan før vi sender brev til Miljø og transportkomiteen med 
uttalelse fra næringsdrivende.  

Vedtak:  
Steinar sender ny e-post med kopi til postmottak, der en ber om en 
vedlikeholdsplan, og hvor på denne Vasstrandveien står prioritert. 
 
 
 

http://www.kattfjord-nytt.no/
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Sak 05/10 Trafikksikkerhet og utbedring av fylkesveg 862 

Saksopplysn./diskusjon: 
- Kai-Morten fikk ansvar for oppfølging av saken.  
- Ann-Sissel ringte vegvesenet grunnet vann/isproblematikken i uke 10. 
Kai foreslår følgende tiltakspunkt: 
- Flytting av 50-sone på Oldervikhalsen. 
- Flytting av 50-sone til Otervika (Trafikksikkerhetstilak som følge av 

parkering) 
- Gang og sykkelsti på Sjøtun- i det området elever ikke har rett på 

skoleskyss. 
- Utbedring av veien fra Stornes til Nordfjordbotn. 
- Utbedring av veien fra skolen til Sandneshamn (Fokus stikkrenner) 
- Utbedring autovern på gitte strekninger. 
- Skilting av bredde på broene fra Nordfjordbotn-Bogen. Vikeplikt? Bredere 

broer?  
- Parkeringsplasser Otervika. 

Vedtak:  
Vi henvender oss til vegvesenet med forespørsel  om hvilke planer vegvesenet har 
for området vedr. vedlikehold + trafikksikring rundt skoleelever.  
Sender brev vedr. nedsettelse av fartsgrenser på Sandneshamn.  

Sak 06/10 Flere boligtomter og økt tilflytting 

Saksopplysn./diskusjon: 
- Skulle følges opp av styret. 
- Per-Tore skulle høre med Bård Pettersen vedr. reklame i Trend og 

tradisjon. 

Vedtak:  
Ann-Sissel utformer brev med forespørsel om hvordan vi som utviklingslag kan 
bidra med.  
Per-Tore følger opp reklame vi Eide handel v/Bård Pettersen. 

Sak 07/10 Lokal arealplan for Kattfjord 

Saksopplysning/diskusjon: 
 

Vedtak:  
Utsatt til neste møte. 

Sak 08/10 Grustaket i Nordfjordbotn 

Saksopplysning/diskusjon: 
- Anita/Steinar/Rita oppsummerer. 
- Rita sendte e-post til kommunen 07.04.10 og fikk svar samme dag. 
- Hva er nytt i forhold til grustaket? Ansvarlig utreder er etterspurt vedr. ny 

konsesjonssøknad, og at han skulle ta kontakt så snart det foreligger noe 
konkret. 

Vedtak:  
Vi ber Rita følge opp (etterspørre konsesjonssøknad) før neste styremøte. 

Sak 09/10 Utsiktsrydding i Kattfjord 

Saksopplysning/diskusjon: 
- Ann-Sissel orienterer. 
- Avklaringer med grunneiere. 
- 10000,- kr er spesifisert 

Vedtak:  
Ann-Sissel/Anita ser på grunneieravtalen, og får godkjenning på e-post. 
Sender purring til Ragnhild Sandøy 
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Sak 10/10 Markedsføring av Kattfjordbygda 

Saksopplysning/diskusjon: 
-  

Vedtak:  
Ann-Sissel tar kontakt med Bjørn Fagertun vedr. tekst og tidsløp. 

Sak 11/10 Raudfjellet vindkraftverk 

Saksopplysning/diskusjon: 
- Unni har påtatt seg å følge opp saken. 
- NMK har fått utsettelse på Kvitfjellet til 2011 for de ville samordne 

Kvitfjell/Raudfjell til et vindkraftverk. Evt. reduksjon av møller. 
- Hvilke resultater er det fra testmølla på Sandhaugen?  
- De venter på de grønne sertfrikatene. 
- Enova har ikke pr. i dag gitt tilskudd pga. store utbyggingskostnader.   

Vedtak:  
Unni skulle følge opp den saken. Kan vi etterspørre resultater på testmølla? 

Sak 12/10 Mobildekning ved strømstans 

Saksopplysning/diskusjon: 
- Anita har vært i kontakt med Harald Olsen. 
- Slik situasjonen er i dag må hver enkelt bruker ta kontakt med sin 

leverandør.  
- Trygghet også for folk med trygghetsalarm. 

Vedtak:  
Ann-Sissel tar kontakt med kommunen/Telenor (via skolen) om å få nødaggregat. 
Steinar tar kontakt med Telenor vedr. privatabonnement. 

Sak 13/10 Kollektivtransport/-tilbud 

Saksopplysning/diskusjon: 
 

Vedtak:  
Ann-Sissel spør om Rita kan etterspørre om noe skjer i forhold til saken.  

Sak 14/10 Tilrettelegge for generell bærekraftig utvikling 

Saksopplysning/diskusjon: 
- Kan utviklingslaget få laget en oversikt over mulig støtteordninger som 

finnes.  
- Opplyse til næringsdrivende, de som ønsker å starte opp. 

Vedtak:  
Legge ut sak på hjemmesiden: Ønsker du hjelp med en forrentningsidè?  

Sak 15/10 Endring av fellesvedtektene; sende inn sak til Plan og næring? 

Saksopplysning/diskusjon: 
- Ønsker en presisering av dette med stemmerett sett i forhold til ikke 

fastboende. 

Vedtak:  
Gjøre en henvendelse til Oddmar med spørsmål om han kan hjelpe oss med en 
gjennomgang av fellesvedtektene, for så å sende dette inn som sak til Plan og 
Næring.  

Sak 20/10 Høringssak: Søknad om utlegging av flytebrygge- eiendommen 171/5, 
Sandneshamn.  

Saksopplysn/diskusjon: 
- Høringsfrist 22.04.10. Sakspapirer sendes styret på e-post senest fredag 

09.04.10. 
- Slåas sammen med sak 21/10. 
- Havnen er definert som kysthavn. Oppankringshavn/nødhavn for båter.  
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- Det var en gang på 60-tallet lagt ut en lang bunnkjetting som alle kunne 
knytte seg til. 

- I 2003 kom det en henvendelse om å overta denne kjettingen, med ansvar 
og vedlikehold. Fiskerlaget hadde da ikke økonomi til å overta dette. 

- I 2009 ble fiskerlaget klar over at kystverket har gitt bort bunnkjettingen. 
Den ble da vedlikeholdt av kystverket, og ”opphalere” til fiskebåtene ble da 
tatt løs.  

- En sjark sank ved kjettingen i vinter. 
- Nå søkes det om flytebrygge av hyttefolk. 
- Hva gjør fiskerlaget? Står ikke på høringslisten. 
- Kjettingen ligger ikke på privat grunn.  

Vedtak:  
 Ann-Sissel skriver forslag til høringsuttalelse. 
Kommunen har ansvar for havn, og kjettingen må flyttes inn på privat grunn slik at 
den ikke er til hinder for næringsdrivende som trenger havnen til oppankring/ 
nødhavn.  

Sak 21/10 Havn på Sandneshamn. 

Saksopplysn./diskusjon: 
 

Vedtak: 
Se sak 20/10 

Sak 22/10 Opprettelse av konto i bank, registrering i Brønnøysundregisteret. 
Avvikling av kontoer til Sjøtun/Sandneshamn og Nordre Kattfjord Utviklingslag. 

Saksopplysn./diskusjon: 
- Anita/Kai-Morten orienterer. 

Vedtak: 
Anita/Kai følger opp. 

Sak 23/10 Eventuelt 

Saksopplysn./diskusjon: 
- Høringssak om grustak i Blåmannsvika 

Vedtak: 
Saken angår ikke vårt område. 

 
 
Møtet avsluttet kl. 21.35 
 
 
Referent: 
Ann-Sissel Westgård 
 
 
 
 
 
Godkjenning av referat:  
Pr. e-post til samtlige i styret 18.04.10 
 
 


