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ANKE PÅ VEDTAK I SAK 223/09 - SØKNAD OM TILLEGGSAREAL PÅ 7,5
DEKAR TIL BOLIGTOMT VED BÅTSVIK. SELGER: TOMMY JENSEN
FLØYSAND. KJØPER: GRY-JANNE RUGÅS

Vedlegg: 1. Opprinnelig søknad om fradeling, datert 25.10.2009 vedlagt diverse kartkopier
2. Møtebok delegasjonssak 223/09, datert 13.1 1.2009
3. Klage på vedtak i delegasjonssak 223/09, datert 01.2.2009

Saksopplysninger:

I skrv fra Tommy Jensen Fløysand, datert 01.12.2009 påklages vedtaket i delegasjonssak
223/09. Det klages på at det ikke ble gitt tilatelse til fradeling av tileggstomt på 7,5 dekar til
eksisterende boligtomt på 1,5 dekar. Skogbrukssjefen ga i sitt delegasjonsvedtak kun tilatelse
til fradeling av 0,2 dekar til garasje m.m. og 0,5 dekar til adkomstveien til boligen.

Klageren mener skogbrukssjefen snur hele saken på hodet og at skogsdrift vil gi en negativ
avkastning for driften.

Kommunen anses å ha mottatt klagen innen utløp av klagefristen på 3 uker.

Saksbehandlers vurdering:

I klagen fremkommer det ikke nye momenter av betydning for saken. Søkeren/klageren står
bare fortsatt fast på sitt og mener at siden det var vanskelig å drive med hogstmaskin på det
omsøkte areal, så vil det ikke være mulig å kunne få noen lønnsom skogsdrift på det omsøkte
arealet.

Som skogbrukssjefen peker på i saksutredningen i delegasjonssak 223/09, så kan skogsdriften
på det omsøkte areal settes bort til selvhoggere av ved (hogst til eget behov) eller små
vedprodusenter i området som kan gjennomføre vanlig motormanuell hogst. Det er ikke
urimelig å kunne oppnå en rotnetto på kr. L 50,- pr. fastkubikketer ved å sette bort en
veddrift her på den måten. Grunnen til dette er at det er meget kort avstand til bilvei slik at
skogsvirket for en del av området kan hogges direkte på bilvei eller vinsjes med traktor fra
bilvei. I tilegg er ikke terrenget vanskeligere enn at en skogsvant person uten for store
vanskeligheter kan foreta en motormanuell felling og kvisting. Til orientering kan jeg opplyse
om at vedprodusent i Fauske nylig utkonkurrerte skogeierforeningen Allskog på pris i
tilknytning til drift av lauvskog i Klungsetmarka.



Hva slags skog som vokser på arealet akkrat i dag skal ikke bety noe i denne
sammenhengen. Det er primært arealets produksjonspotensiale som det først og fremst skal
legges vekt på i forhold til jordloven. I dette tilfellet er det snakk om skogsmark med god
skogbonitet som må vurderes som meget lett tilgjenglig, dvs et godt produksjonspotensiale.

At det kan lønne seg mer å selge arealet til boligtomt, kan ikke brukes som argumenti forhold
til jordlovens § 12.

Fradeling av så mye som 7,5 dekar, hvorav ca 7 dekar produktivt skogareal med god bonitet,
som tileggs areal til eksisterende boligtomt på 1,5 dekar, vil i fremtiden bidra til å skape
presedens for fradeling av svært store boligtomtet på bekostning av landbruket.

Siden det i klagen ikke fremkommer nye momenter som skulle tilsi at vedtaket endres, mener
saksbehandler at klagen ikke bør tas til følge.

INNSTILLING:

Utvalget for plan og utvikling viser til klagen og til saksutredningen og tar ikke klagen
til følge. Vedtaket i delegasjonssak 223/09 opprettholdes.

Klagen sendes Fylkesmannen i Nordland for avgjørelse.

PLUT-010/10 VEDTAK- 26.01.2010

Wenche Setså (AP) foreslo:
Saken utsettes.

AP's utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Saken utsettes.

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN

Plan og utviklingsutvalget hadde klagesaken til behandling i møte 26.01.2010, men ønsket da
å ha et informasjonsmøte med Fylkesmannen i Nordland, Landbruksavdelingen før de gjorde
vedtak i saken. Slikt informasjonsmøte arrangeres i tilknytning til planutvalgets møte
25.05.2010. Klagesaken tas derfor til behandling på dette møtet.

NY INNSTILLING:

Utvalget for plan og utvikling viser til klagen og til saksutredningen og tar ikke klagen
til følge. Vedtaket i delegasjonssak 223/09 opprettholdes.

Klagen sendes Fylkesmannen i Nordland for avgjørelse.



Fauske, 04.05.2010

Ragnar Pettersen
Rådmann

Utskrft sendes:

Skogbrukssjef til videre
fodøynng





Det må legges vedkartqrienterende riss pgafdrè40kiimenter sOinvi ser grep ser ogmiboforhold.~aj)o()ppáaveii .l1edenfor må
f Iles ut. Ved søknad omdeling må det leggesvedgjenpart avnabovarsel og kvittering for at varselergittsendt.
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Gårdskart utskrift A4 Side 1 av 1

o Tegnforklaring (Areal i dekar) Kartet viser en presentasjon av

Gardskart = Fulldyrka jord 44.6 valgt type gårdskart for den valgte

11 Overflatedyrka jord 0.0
landbrukseiendommen. I tillegg

1841 - 84/15/0
vises bakgrunnskart for

II Innmarksbeite 6.3 50.9 gjenkjennelse.

S Skog, særs høg bonitet 0.0 Arealstatistikken viser arealer i

Målestokk: 1:5000 H Skog, høg bonitet 123.2 dekar av de ulike arealklasser for

M Skog, middels bonitet 121.9 landbrukseiendommen

l Skog+

L Skog, lav bonitet 19.3 264.4 Det kan forekomme

I Uproduktiv skog 28.8 avrundingsforskjeller i

~~ . landskap
- Myr 0.0 arealtallene.-

Jorddekt fastmark 10.7 _ Eiendomsgrenser

Skrinn fastmark 0.0 39.5 . . .. Gamle markslagsgrenser fra
Ajourføringsbehov meldes N5raster

til landbrukskontoret Ikke klassifisert 8.3 363.1

Utskriftsdato: 13.11.2009

http://gardskart.skogoglandskap.no/ngnijos/plot?kartutsnitt=l&aformat. .. 13.11.2009
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FAUSKE KOMMUNE

ADMINISTRATIVT VEDTAK

Sak nr.: 223/09

I 

JoumalpostID: 09110055 I
Arkiv sakID: 09/2585 J Saksbehandler:

I Delegert plan- og utviklingsutvalg
Wilhelm Morgenstierne

I Dato: 13.11.2009

84/15 OG 16 - FLØYSAND TOMMY - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM _
TILLEGGSAREAL TIL EKSISTERENDE BOLIGTOMT VED BÅT SVIK

Saksutredning:

Eiendom:
Kommune Gnr. Bnr. Fnr. Snr. I ID andel Eiendomsnavn I

Fauske 84 15,16 I I
Fauske 98 5 I I

I Adresse
I Båtsvik, 8210 Fauske

Adresse
Båtsvik, 8210 Fauske

Saksforhold:
Bebygd (j/n) N Samsvar med godkjent plan (j/n)

I
-

Adkomst dyrka jord (j/n) N Ivaretar kulturlandskapshensyn (j/n) i JJ
Adkomst gjennom tunet (j/n) N Avstand tun, meter

I 125
Flere våningshus (j/n) N Adkomst gårdsvei (j/n) L N
Grenser bolig I hyte (j/n) J Vemskog (j/n)

I J
Grenser dyrkajord(j/n) N L

Det søkes om fradeling av tileggstomt på 7,5 dekar til eksisterende bebygd boligtomt på ca 1,5
dekar. Det omsøkte arealet består av ca 0,5 dekar bilvei (adkomst til bolighuset) samt 7 dekar
med produktiv skogsmark med god skogbonitet.

Den eksisterende boligtomten har behov for et areal på ca 0,2 dekar p.g.a. feilplassert
garasje/uthus. Adkomstveien utgjør et areal på 0,5 dekar. Utover dette er det ikkje spesifisert hva
det omsøkte tileggsarealet skal nytes tiL.

Eiendommen er ikke i landbruksmessig drift, men eierne bor på eiendommen. En del av
dyrkamarka høstes for å skaffe for til hester søkeren har på eiendommen.

Søkeren hevder det ikke kan drives noe lønnsomt skogbruk på det omsøkte areaL.



o 'kt l fll db ks' d kt IIversi over area i an ru eien ommen og omsø e parse :
Arealtype Eiendommens areal Arealomsøkte parseller

da Parsell I, da Parsell 2, da Parsell 3. da
Fulldyrket lettbrukt jord 44,6
Mindre lettbrukt fulldyrka jord
Fulldyrka tungbrukt jord

Sum fulldyrka jord 44,6
Overflatedyrka jord

Innmarksbeite 6,3
Sum overßaltedyrka/innmarksbeite 6,3
Skog, særs høg bonitet

Skog, høg bonitet 123,2 7
Skog, middels bonitet 121.9
Skog, lav bonitet 19,3
Sum produktiv skog 264,4 7
Uprodukliv skog 28,8
Myr

Annen jorddekt fastmark 10,7 0,5
Grunnlendt areal/fjell i dagen

Ikke klassifisert 8,3
Sum uproduktive areal 47,8 0,5
Totalt areal 363,1 7,5

Jordlovens § 12 forbyr deling av eiendom som blir nytet eller kan nyttes til jordbruk eller
skogbruk uten samtykke fra landbruksmyndighetene. Dette gjelder uten hensyn til om
eiendommen har flere gnr/bnr og etter landbruksmyndighetens skjønn må regnes som en
driftsenhet. I § 12 fremgår det også at landbruksmyndigheten kan gi tilatelse til deling dersom
samfusinteresser av stor vekt taler for det, eller deling er forsvarlig ut fra hensynet til den
avkastning eiendommen kan gi. Når saken skal avgjøres, skal det bL.a. tas hensyn til om deling
kan føre til drifts- og eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det skal også tas
hensyn til godkjente planer for arealbruken med grunlag i plan- og bygningsloven samt
hensynet til kulturlandskapet.

Det synes ikke å være samfunnsinteresser av større vekt som taler for omsøkte fradeling.

Det dreier seg her om en forholdsvis liten landbruseiendom med innarksareal på 50,9 dekar
og produktiv skog på 264,4 dekar hvorav en større del ikke er så lett tilgjengelig. Slik sett er det
viktig av hensyn til eiendommens avkastning å beholde mest mulig av eiendommens produktive
areal, spesielt de som er forholdsvis lett tilgjengelige. Ut i fra disse synspunter kan den omsøkte
fradeling av 7,5 dekar fra eiendommen ikke anses som forsvarlig med hensyn til eiendommens
avkastning. En fradeling på 0,2 dekar for å få pass til garasje/uthus og en fradeling av 0,5 dekar
for eksisterende adkomstvei vil derimot kune anses som forsvarlig m.h. t. avkastningen idet det
her er snak om svært lite produksjonsareal. Forutsetningen for dette er at søkeren (eieren) får
tinglyst brusrett til adkomstveien slik at han kan nyte denne i forbindelse med utnytelse av
eiendommen.

Skogbrukssjefen kjenner godt til det areal det her er søkt om. Selv om arealet består av
skrånende areal som også har en del stein og groper, så vil det være forholdsvis greit å drive ut
skogen motormanuelt her (liten avstand til bilvei). Jeg regner med at det her godt kan selges ved
på rot for kr 150 kroner pr. fm3. Det kan dermed absolutt drives lønnsomt skogbru på arealet.
Etter hogst kan det med 100 % offentlig tilskudd plantes gran som i fremtiden vil gi betydelig
større økonomisk gevinst.



VEDTAK:

Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og nekter med hjemmel i jordlovens § 12

omsøkte fradeling av 7,5 dekar idet en slik fradeling ikke anses forsvarlig med hensyn til
eiendommens avkastning.

En fradeling av tileggsareal på 0,2 dekar for garasje m.m. langs sørøstre side av
eksisterende boligtomt samt 0,5 dekar som omfatter adkomstveien gis det imidlertid
tilatelse til siden dette anses som avkastningsmessig forsvarlig for eiendommen.
Forutsetningen for dette er imidlertid at søkeren (eieren av landbrukseiendommen) får
tinglyst brusrett til adkomstveien slik at denne kan nytes for å utnytte eiendommens
ressurser.

Fauske, 13.11.2009

!;JI:~~~
Wilhelm rgenstieme
skogbru sjef
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Tommy Jensen Fløysand
Bådsvik
8210 Fauske
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Fylkeslandbruksstyret i Nordland
Plan og utvikling
Boks 93

8201 Fauske 01.12.2009

ANKES P Å VEDTAK I SAK 223/09

Viser til ovenstående og ber om en ny vurdering av salg på 7,5 dekar fra Gnr 84 Bm 15&16.

I vedtaket fra Skogbrukssjefen viser han til jordlovens § 12 og nekter fradeling med
begrunnelsen om eiendommens avkastning.

Etter vår vurdering blir dette å snu hele saken fullstendig på hode.

Bakgrunn for salg er at omsøkte areal gir motsatt effekt av hva Skogbrukssjefen bruker som
argument, nemlig negativ avkastning på driften.

Sommer 2009 leide vi skogsmaskiner for å rydde blant annet det omsøkte areal, men de nektet
på grunn av fremkommelighet og risiko for maskinhavari.

Det omsøkte området er preget av forskjellige tresorter av mager kvalitet i tilegg er området
steinete, kupert og bratt noe som vanskeliggjør manuelt skogsarbeid og umuliggjør maskinelt
skogsarbeid. Av den grunn er området ikke produktivt og heller ikke bedriftsøkonomisk
forsvarlig, uavhengig av tresort.

Vi ber Planutvalget Fauske komme på befaring slik at de med selvsyn kan se det området det
søkes fradeling for.

..Me\Tnnlig hilsen-- i --
'c).~~ 0

Tommy Jensen Fløysand

~l~


