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PER A. VASSHAUG, BODØ. SØKNAD OM DISPENSASJON FRA
KOMMUNEPLANENS AREALDEL VEDRØRENDE HYTTE I P Á EIENDOMMEN
GNR. 70 BNR. 11 I HÁLANESTVATNLI - NY BEHANDLING

Vedlegg: 1. Kopi av brev fra Per A. Vasshaug datert 23.02.2011

2. Kartkopi

3. Kopi av del av kommuneplanen arealdelen

Sammendrag:

Per A. Vasshaug, Bodø søker i brev av 23.02.2011 om dispensasjon fra vedtatt kommuneplan
arealdelen samt dens bestemmelser, for oppføring av ny hytte på hans eiendom gnr. 70 bnr.
11 beliggende i HålalV estvatnli i Valnesfjord. På eiendommen er det allerede oppført ei hytte
som eies av søker.
Av søknaden framgår at det i dag er etablert 5 hytter i området.

Eiendommen gnr. 70 bnr. 11 ligger i et område som i vedtatt kommuneplan arealdelen er
regulert til LNF-A, Landbruk- natur- og friluftsområde hvor spredt bygging/tiltak ikke er
tilatt.

Et samtykke tilomsøkt tiltak krever dispensasjon fra vedtatt kommuneplan arealdelen, jfr.
plan- og bygningslovens § 19-1. Søker må fremme en velbegrunnet søknad som inneholder
relevante opplysninger om tiltaket og en redegjørelse for hvilke bestemmelser det søkes
dispensasjon fra. Det må i søknaden redegjøres for de grunner som taler for at dispensasjon
bør innvilges. Søker har fremmet søknad, jfr. vedlagt brev fra Per A. Vasshaug datert
23.02.201 L.

Kommunestyret vedtok i møte 03.02.201, K-sak 004/11, en ny justert kommuneplan arealdeL.
Vedtatt kommuneplan er kommet i stand etter en omfattende prosess hvor berørte
instanser/parter, grunneiere, grunneierlag m.fl har deltatt og kommet med innspilL.

Det har i rulleringsprosessen vært en gjennomgang/justering av eksisterende områder hvor
spredt fritidsbebyggelse er tilatt, tidligere benevnt LNF-H, nå benevnt LNF-C. Etter
vurdering ble det i den omfattende planprosessen ikke foreslått lagt inn nye LNF -c områder,
hvilket kommunestyret stadfestet i sitt endelige planvedtak.



Sjunkhatten nasjonalpark er vedtatt, og Håla er utpekt som en av flere viktig innfallsporter til
nasjonalparken. Fauske kommune er av den formening at det bør utvises varsomhet med å
legge til rette for økt byggeaktivitet nært opp til nasjonalparken, da dette trolig vil generere
økt aktivitet inn til parken.

Adgangen til å dispensere fra vedtatt kommuneplan arealdelen er vesentlig innskjerpet ved
innføring av ny plan- og bygningslov, og kommunens adgang til å gi dispensasjon er
begrenset. Begrepet "Særlige grunner" i den gamle loven er sløyfet. Bestemmelsene i den nye
plan- og bygningsloven er utformet slik at det blir tydeligere hvilke avveininger som må
foretas, og vilkårene for å gi dispensasjon er strammet inn - fordelene ved å gi dispensasjon
skal være vesentlg større enn ulempene.

Rådmannen kan ikke se at det i angjeldende sak framkommer momenter som tilsier at
fordelen ved å gi dispensasjon fra vedtatt plan er større en ulempene, og er således av den
formening at søknad om dispensasjon ikke kan innvilges.

Kommunen som planmyndighet er pliktig til å sende søknad om dispensasjon til uttalelse hos
regionale/statlige myndigheter. Dette er ikke nødvendig dersom søknaden med rimelig grad
av sikkerhet vil bli avslått av kommunen. Med bakgrunn i rådmannen oppfatning av saken, er
søknaden fra Per A. Vasshaug derfor ikke sendt til høring.

INNSTILLING:

Søknad fra Per A. Vasshaug om dispensasjon fra vedtatt kommuneplan arealdelen for
oppføring av ny hytte på eiendommen gnr. 70 bnr. 11 innvilges ikke.

PLUT-029/11 VEDTAK- 29.03.2011

Per Kristen Løkås (H) foreslo:
Planutvalget innvilger søknad fra Per A. Vasshaug om oppføring av ny hytte på
eiendommen gnr. 70 bnr. 11.

H's forslag ble vedtatt med 8 mot 1 stemme avgitt for innstillingen.

VEDTAK:
Planutvalget innvilger søknad fra Per A. Vasshaug om oppføring av ny hytte på
eiendommen gnr. 70 bnr. 11.

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN

Nye vedlegg:
Kopi av brev fra Nordland fylkeskommune datert 04.05.2011
Kopi av brev fra Fylkesmannen Nordland datert 06.05.2011

Søknad fra Per A. Vasshaug vedrørende dispensasjon fra vedtatt kommuneplan arealdelen er i
tråd med plan- og bygningslovens § 19-1 sendt Fylkesmannen i Nordland og Nordland
fylkeskommune til høring.



Høringsuttalelsene følger vedlagt.

Rådmannen ber planutvalget vurdere hvorvidt innomne høringsuttalelser gir grunnlag for å
endre vedtak fattet PLUT -sak 29/11.

Saken legges fram uten innstiling.

Per Gunnar Pedersen
rådmann

Utskrift sendes:
Plansjef til videre forføyning
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8201 FAUSKE

Uttalelse til søknad om dispensasjon for oppføring av ny hytte på eiendom
gnr.70 bnr.ll ved HålalVestvatnli i Fauske kommune

Med bakgrunn i lov om kulturminner og plan- og bygningsloven, herunder fylkesplanen og
rikspolitiske retningslinjer, gir Kultur- og miljøavdelingen følgende innspil:

Nordland fylkeskommune har mottatt søknad om dispensasjon for oppføring av ny hytte på
eiendom gnr. 70 bnr. 11 ved HålaI etvatnli i Fauske kommune. Søknaden krever
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, jfr. plan- og bygningsloven § 19- 1 . Av søknaden
fremgår et at tiltakshaver ønsker å bygge en ny hytte i et område hvor det i dag er etablert fem
andre hytter.

I kommuneplanens arealdel er området regulert til LNF-A, Landbru- natur- og
friluftslivsområde hvor spredt bygging/tiltak ikke er tilatt. Fauske kommune har nylig vedtatt
revidert arealdel (Sak-004/l 1), og etter omfattende prosess ble det ikke foreslått lagt inn nye
LNF-C områder hvor spredt fritids bebyggelse er tilatt.

Fylkesdelplan for Sjunkan - Misten
Det oms økte tiltaket ligger i pIanområde for "Fylkesdelplan for Sjunkan - Misten", vedtatt av
Fylkestinget i Ff -sak 1 1 9/07. Fylkesdelplanen er forpliktende dokument for deltakerne som
har vært med i planprosessen. Fylkesdelplan med tilhørende retningslinjer er retningsgivende
for all planlegging innenfor pIanområdet. Planen er ikke juridisk bindende med vil hjemle
innsigelse mot planer og tiltak som er i strid med de føringer man har blitt enige om i
fylkesdelplanen.

I henhold til Fylkesdelplanens kapittel om fritidsbebyggelse i pianområdet fremgår:

Av hensyn til friluftsliv og reindrif bør det ikke etableres ny fritidsbebyggelse i Øvre

Valnesfjord, med unntak av eksiterende byggeområde for fritidsbebyggelse i
kommuneplanens arealdeL. Det bør føres en streng dispensasjonspraksis.

Ved Fauske kommunes rullering av kommuneplanes arealdel heter det i planbeskrvelsens
kapittel 6,7 Regionale rammer/føringer for planarbeidet:

Fylkesplanen i Nordlandfor 2008-2011 med arealpolitiske retningslinjer skal legges
til grunn for kommuneplanarbeidet.

1 forbindelse med verneplan for Sjunkan - Misten er det utarbeidet en fylkesdelplan
for området. Felles retningslinjer forfritidsbebyggelse i Bodø, Fauske og SØifold er
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utarbeidet av Nordlandfylkeskommune og kommunene ifellesskap og dette blir
retningsgivende i rulleringsprosessen.

Fauske kommune har vært en aktiv deltager i samarbeidet om fylkesdelplan for Sjunkan -
Misten, og uttrykt ønske om å oppfylle sine forpliktelser i henhold til denne plan. Gjennom
nylig vedtatt kommuneplanens arealdel stadfestes det videre at fylkesdelplanen skal 

legges til

grunn for kommuneplanarbeidet.

Nordland fylkeskommune kan ikke se at en dispensasjon for oppføring av hytte i det omsøkte
området er forenelig med de retningslinjer fylkesdelplan for Sjunkan - Misten legger for
området. Nordland fylkeskommune fraråder derfor at det gis dispensasjon for oppføring av
hytte på eiendom i HolaI estvatnli i Fauske kommune.

Dersom kommunen skulle innvilge søknaden tross fylkeskommunens frarådning, vises det til
tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt dersom en under markinngrep skulle støte på
fornminner, jf. ku1turminnelovens § 8 andre ledd.

Vi ber om å få tilsendt kommunens vedtak i saken.

Med vennlig hilsen
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Dag Bastholm
plan- og miljøleder

Johannes Bolstad

rådgiver

Kopi til:
Fylkesmannen i Nordland
Sametinget

Statens hus
Á vjovárgeaidnu 50

8002
9730

BODØ
KARASJOK

2



éi Fylkesmannen i

~ Nordland

Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post:
Ole Christian Skogstad,
osk~fmno.no

Vår dato
06.05.2011
Deres dato
30.03.2011

Vår referanse
2011/2595
Deres referanse
11/3264

Vår arkivkode
421.3

Fauske kommune
Postboks 93

8201 Fauske

Frarådning av søknad om dispensasjon fra kommuneplanen - Oppføring av
hytte - 70/11 - Fauske

Fylkesmannen viser til oversendelse datert 30.03.11 angående søknad om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel for oppføring av fritidsbolig på eiendom 70/11.

Sakens faktiske forhold
Den aktuelle eiendommen ligger i et område som i kommuneplanens arealdel av 03.02.11
er avsatt som LNF A- område. Innenfor dette området er det ikke tilatt med annen bygge-
og anleggsvirksomhet enn den som inngår som ledd i stedbunden næring.

Fra administrasjonens innstiling i sak 029/1 L gjengis følgende:

Det har i rulleringsprosessen vært en gjennomgangljustering av eksisterende
områder hvor spredtfritidsbebyggelse er tilatt, tidligere benevnt LNF-H, nå
benevnt LNF-C Etter vurdering ble det i den omfattende planprosessen ikke
foreslått lagt inn nye LNF-C områder, hvilket kommunestyret stadfestet i sitt
endelige planvedtak.

Sjunkhatten nasjonalpark er vedtatt, og Håla er utpekt som en av flere viktig
innfallsporter til nasjonalparken. Fauske kommune er av denformening at det bør
utvises varsomhet med å legge til rette for økt byggeaktivitet nært opp til
nasjonalparken, da dette trolig vil generere økt aktivitet inn til parken.

Ettersom administrasjonen antok at saken med rimelig sikkerhet vile bli avslått, ble ikke
saken sendt på høring. Planutvalget fattet i sak 029/1 1 den 29.03.11 vedtak om å innvilge
søknad fra Per A. Vasshaug om oppføring av ny hytte på eiendommen gnr. 70 bnr. 1 L. Som
følge av at dette, er saken nå sendt på høring til berørte instanser.

¡i\.

Fylkesmannens vurdering

Vi registrer at administrasjonen i saksframlegget etter en samlet vurdering kom fram til at
ulempene med å gi dispensasjon er klart større enn fordelene. Dispensasjonsvedtaket er et
enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 bokstav b, og er således underlagt kravet til
begrunnelse etter forvaltningslovens §§ 24 og 25. Ved vedtaket som avviker fra
administrasjonens begrunnelse og innstillng, er det er spesielt viktig med en tydelig
begrunnelse, og at denne framgår eksplisitt av vedtaket. På bakgrunn av tilsendt dokument,
kan vi ikke se at planutvalgets vedtak er begrunnet.

Statens hus

Moloveien 10, 8002 Bodø
Telefon: 75 53 1500
Telefaks: 75 52 09 77

Miljøvernavdelinga E-post
postmottak~fmno.no
Internett
ww.fylkesmannen.no/nordland

Telefon: 75531580
Telefaks: 75 53 1680
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Fritidsboligen er lokalisert ca. 50 meter fra Gråurvatnet. I følge DNs naturbase er
Gråuratnet registrert som lokalt viktig arsområde, og fungerer som hekkeområde for flere
fugler innenfor andefamilien, horndykker og storlom. Storlom er i den nasjonale rødlista
over truede arer kategorisert som nær truet (NT). Aren er blant anet sårbar for
forstyrrelser i hekketiden.

Med bakgrunn i dette synes det å være uheldig at det legge opp til yterligere bygging i
området, og spesielt ettersom tiltaket ikke er vurdert i henhold til formålet i
naturangfoldloven (nml) om at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og
geologiske mangfold og økologiske prosesser skal tas vare på ved bærekraftig bruk og vern.
Vi minner om at det er et krav etter nml § 7 at prinsippene i nml §§ 8 til 12 skal legges til
gru som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Fravær av slike vuderinger
vil alene utgjøre grunnlag for påklage.

Søker anfører prinsipalt at tidligere tilatelser til oppføring av hyter har skapt en viss
presedens, og at dette gir føringer for vedkommendes sak. Fylkesmanen bemerker at det i
den enkelte dispensasjonssak må det foretas en konket og reell vurdering av de faktiske
forhold i saken. Når det gjelder hensynet til likebehandling uttalte Sivilombudsmanens i
sak 2005/1300 om dispensasjon etter § 7 i plan- og bygningsloven av 1985 at hensynet til
likebehandling ikke alene kan utgjøre grunnlag for dispensasjon. Denne vurderingen vil
etter vår syn også gjøre seg gjeldende ved tolkningen om vilkårene for dispensasjon etter
ny pbl er oppfylt. Momentet kan være relevant for den rettslige vuderingen, men det skal
svært mye til for at to saker kan sies å være helt like. Så lenge man kan påpeke relevante
ulikheter vil en forskjellsbehandling være saklig. I tilegg kan såkalte tålebegrensninger
begrunne en forskjellsbehandling av to tilsynelatende like saker. Bakgrunnen for dette er at
myndigheten på ethvert stadium kan snu en utvikling den finner uheldig.

Søker anfører sekundært at det som følge av etableringen av Sjunkatten nasjonalpark, og
utpekingen av Håla som utgangspunkt for innfar i verneområdet, "inviteres" til økt
aktivitet i området. I følge søker vil en konsekvens av dette være aksept for en forsiktig
fortetting innenfor et allerede etablert byggeområde.

Opprettelsen av Sjunatten nasjonalpark har ikke medført aksept for yterligere utbygging
av fritidsboliger i området. Det er fra sentralt hold gitt uttrykk for at det er ønskelig at
nasjonalparker skal utvikles som en ressurs for lokal verdiskaping (St.prp. nr. 65 (2002-
2003), St.meld. nr. 21 (2005-2006) og MDs brev av 13.04.07). Eventuell bygging i
randsonen vil i så måte knyte seg til en økt miljøtilpasset turistvirksomhet som ikke
kommer i konflkt med verneformålene i nasjonalparkene. Disse signalene vil ikke kunne
anvendes i spørsmål om utbygging av private fritidsboliger.

Gjennom nylig revidering av arealplanen har kommunen gjennomført en helhetlig
differensiering av arealbruken som legger til rette for videre utvikling, samtidig som viktige
natur- og miljøhensyn ivaretas. Kommunen har eksplisitt vudert det aktuelle området, og
gjennom å avsette dette området for landbruks-, natur- og friluftsområde prioritert
miljøinteresser. Fylkesmannen er kritisk til foreliggende dispensasjon, da denne vil være
med på å undergrave arealplanen som beslutningsverktøy og dermed skape uforutsigbarhet.

Fylkesmanen bemerker at vuderingen av lovens vilkår for å kune dispensere er et
rettsanvendelsesskjønn. Forvaltningslovens regel om å vektlegge det kommunale selvstyret
kommer således i betraktning kun ved interesseavveiningen om dispensasjon skal gis når
lovens formelle vilkår for å gi dispensasjon er oppfylt. Kommunens adgang til å gi
dispensasjon er avgrenset. Det følger av pbl § 19-2 at dispensasjon ikke kan gis dersom
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hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens
formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. Videre følger det av § 19-2 at fordelene ved
tiltak klart må overstige ulempene.

Etter vår vurdering vil søkers anførsler vanskelig veie tyngre enn de hensyn LNF-
kategorien er ment å ivareta. Vi stiler spørsmål om lovens vilkår vil kunne oppfylles i
denne sak.

Fylkesmannen fraråder søknaden, og ber om å bli underrettet om vedtak i saken.

Med hilsen

Tore Vatne (e.f.)
seksjonsleder Ole Christian Skogstad

rådgiver

Dette brevet er god/gent elektronisk og har derfor ikke underskrif.


