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3. Kopi av brev fra Nordland fylkeskommune datert 26.0.2011 - Høringsuttalelse

Sammendrag:

Harald Mellerud søker i brev av 15.03.2011 om dispensasjon fra vedtatt kommuneplan
arealdelen for oppføring av ny hytte på sin eiendom gnr. 46 bnr. 17 på Venset.

Eiendommen ligger et område som i stadfestet kommuneplan arealdelen, vedtatt 03.02.2011, er
regulert til LNF-B -landbruk- natur- og friluftsområde, hvor spredt boligbygging er tilatt.
Nærmere bestemt ligger eiendommen innenfor området benevnt som LNF-B4. For området
LNF -B4 gjelder "byggeforbudsone" mot sjø på 50 m, jfr. §9 i bestemmelsene til vedtatt plan.

Harald Mellerud framfører i sin søknad at eiendommen ble ervervet som fritidseiendom i 1994.
Dette framgår av fylkesskogsjefens konsesjonsvedtak av 21.07.1994.
Kommunens arealplan er av nyere dato, jfr. ovennevnte vedtaksdato, og er således gjeldene for
arealbruken innenfor området.

I området LNF-B4 er det i dag allerede et islett av fritidsboliger.

Av søknaden framkommer at ny hytte er tenkt plassert ca. 75 m. fra strandlinjen.

Søker fikk i 2005 fornyet byggetilatelse til å føre opp en hytte beliggende ca. 50 m. sør for
omsøkt hytte.

Forholdet til naturmangfoldloven (§8, §9, §10, §11 og §12), er vurdert. Vi kan ikke finne at
omsøkt plassering kommer i konflikt med verdifulle naturtyper og/eller rødlistearter.

LNF-B4 er regulert til område hvor spredt boligbygging er tillatt. Eksisterende/nye boliger i
området er/vil i all hovedsak bli lokalisert opp mot dagens Rv80. Fra høsten 2011, når ny Rv80
blir åpnet på strekningen Røvik - Strømsnes, blir veien forbi Venset nedklassifisert til Fv,
hvilket vil medføre at det blir vesentlig enklere å få avkjørselstillatelse.



Som nevnt ovenfor har området i dag et islett av fritidsboliger, og disse er i stor grad lokalisert til
nedre del av arealet mellom Rv80 og strandlinjen.

Søknaden er sendt Nordland Fylkeskommune og Fylkesmannen i Nordland til uttalelse. Innen
høringsfristen utløp har vi mottatt uttalelse fra Nordland fylkeskommune.
Fylkeskommunen har ingen merknader til søknaden, men viser til tiltakshavers aktsomhets- og
meldeplikt, dersom en under markinngrep skulle støte på forninner, jfr. kulturminnelovens § 8

andre ledd.

Med bakgrunn i sakens fakta nevnt ovenfor samt at Nordland fylkeskommune som regional
høringsinstans ikke har innvendinger til søknaden, anbefaler rådmannen at Harald Mellerud gis
dispensasjon fra vedtatt kommuneplan arealdelen for oppføring av hytte nr. 2 på eiendommen
gnr. 46 bnr. 17.

Eiendommen gnr. 46 bnr. 17 har i dag avkjørselstilatelse fra Rv80. Ved oppføring av ny
bygning kreves samtykke fra Statens vegvesen for utvidet bruk av eksisterende avkjørseL. Før
byggetilatelse blir gitt må Statens vegvesen gi samtykke til utvidet bruk av eksisterende
avkjørseL.

INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gir med dette planutvalget dispensasjon
fra vedtatt kommuneplan arealdelen samt dens bestemmelser for oppføring av hytte som
omsøkt å eiendommen gnr. 46 bnr. 17.

Begrunnelsen for å gi dispensasjon er at angjeldende området i overordnet plan er
regulert til LNF-B, hvor spredt boligbygging er tillatt (byggeområde) samt at området
allerede har et islett av fritidsboliger langs sjøen. En dispensasjon fra vedtatt plan vil
således ikke "bryte med" vedtatt plan i samme grad som om området hadde vært regulert
til LNF-A-område.

Innvilget byggetilatelse er betinget av at Statens vegvesen gir samtykke til utvidet bruk
av eksisterende avkjørseL.

Per Gunnar Pedersen
rådmann



Harald Mellerud
Reitanveien 17 A
8210 FAUSKE
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Fauske, 1S.mars 2011.

Fauske Kommune,
Plan og Utvikling

8200 Fauske.

Søknad om dispensasjon for oppføring av hytte på eiendom gnr.46,bnr.17
på Venset i Fauske kommune.

Søknaden gjelder dispensasjon fra bygge- og deleforbudet i PBl § 17-2 samt
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel slik at hytta kan oppføres i området
som er gitt status LNF-B6.

Da jeg kjøpte eiendommen i 1994 var det for å skaffe en fritidseiendom der den
nære familie kunne bygge i alt 2-3 hytter/fritidsbolig.
Dette var også vel definert overfor myndighetene som i konsesjonsdokumentet
anfører at " formålet med erverver: hytte/fritidshus." ( Konf.vedlegg).
Konsesjon ble av Fauske Kommune og Fylkesmannen enstemmig meddelt på
dette grunnlag.

Når jeg nå søker om dispensasjoner slik anført ovenfor er det begrunnet i
følgende:

. Min kone Laila og jeg samt vår tre barn har sterk tilknytning til Fauske og
omegn gjennom alle bo- og oppvekstår i kommunen, og vi ønsker alle å
ha tilhørlighet til den vakre eiendommen på Venset.

. Vi vil alle gjøre vårt beste for å ta vare på eiendommen som et godt
fritidstilbud for oss selv og almenheten som ønsker å benytte bergene
nede ved sjøen.
Vår tilstedeværelse skal ikke være belastende for den frie ferdsel og for
den fauna som er i området.

. Når omsøkt hytte er plassert på et flatt parti oppe i skråningen ca. 7S
meterfra sjøen, er det begrunnet i ønsket om noe utsyn til sjøen samt at
den får meget god avstand til bergene lenger ut, ca. 120 meter, der
almenheten måtte ønske tilhold til tider.



Det er i den sammenheng også å bemerke at store deler av eiendommen
er heller uegnet for plassering av ei hytte ved sjøen, noe også
saksbehandler i kommunen tidligere har bemerket overfor planutvalget.
Den hytta som er tenkt bygget vi! være en mindre hytte på 30-40
kvad ratmeter.

I(l~
Vedlegg: Kartskisse med inntegnet hytte.

Kopi av konsesjon.
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~REALDEL 2009-2021

§ 6. OMRAER I SJø OG VASSDRAG

6:' FFFNA-rMer

i) I FFFNA-(il mellom lad og utenlOCigge A-oål1r ka deL, I fOfndelfe med goeMng iV lokaitele for akvaku.. angga kay9ge, rGlDyiiog8anl~
IV aknluJI\Ell&get. Disse ska ik twdn de Ma ferd&e for nVe båter lans lad.

omt de ikk slldu mol de kDJTplen. Raguierngspifl som go&l8 a\t III arldle et gonl9loldu foran korin.

6.2A-omrider

'id5klide dol, og hj8/11 Pln-og bygrslovanev 14.06.198 l§ 20-, 2.led. Det 
vil si at det ik er enei Iil atal ti d6aoge~er bebygge

aihll eller i b&tore. 

i il bi so tleragag lor vedta eltr dane plao. Ralrg8l'w&n at me ¡\ vlÐa retninr¡en, 09 &k lioa til gr lorko
alingsak. RelRiff følgll bastall og 8( artli kiiv.

ø) ArEæbNk:
" Fau ko vil vti konsesjooiing for nye æiyakltuaneg hllis loiserinen liV di&$e ti A-oSM. Kcrt plasstlng av ariø91 rmnfor disi

komsSjolibair.
_ Korno ha ikke'tllslilíng 1i11W~en type oppåtlso sk drves imnfor A~ii. Dalle vil bli vid& ur ko)0being.
_ lmafor gOO19&0 kiihlt for akvak~lian69 sk festaandr og kastrel for atlvilatianegg ¡kJ IXdij hidr almetall feid&e i sjøomåden o
. Akakullinnlegg i sjøe utormES på 8lesietikforsvarlig må med hensyn ii malealbNk, form 

og fere.

KOIBjnsver he arviillor å rydd onddel for u1l~, fesl8rier og avfall daomdrifl ve ii!wakuituanewtoslleg pooilt ell6 for Itiig P'

6.3 A.25. omer

s) A-25 visG( arealar so sk flti til foißynlng. Ulfrs 8I brrin\asse ar OIåde dell me hansyn1i1 ovsrale og ariilSer overnate; fra -25miLe ii ha,
ooYåda sk mi~mu ßgg 25 mal& und høovllalarl. o.er1\øo er FFFN-o.Dklar fram ~I det vadla an ny k(lnaan og bealå av;

,1rrslO 1:7000
2060111.kar1lmåesto1:10~0
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V~r dato: 26.04.2011
V~r referanse: 11/13334

Deres dato: 30.03.2011

Deres referanse: 11/3286/PEA

Kulturminner i Nordland
Org.nr: 964 982 953
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8201 FAUSKE

Uttalelse om kulturminner - søknad om oppføring av hytte - gnr 46/17 i Fauske
kommune

Fylkeskommunen er myndighet for å ivareta kulturminner i arealplanleggingen, i henhold til
Lov om kultuinner av 1978 og Plan- og bygningsloven av 2008.

Tiltaket er sjekket mot våre arkiver. Så langt en kjenner til, er det ikke i konflkt med kjente
verneverdige kulturminner. Alle kulturminner er imidlertid ikke registrert. Skulle kommunen
innvilge søknaden, vil fylkeskommunen derfor vise til tiltakshavers aktsomhets- og
meldeplikt dersom en under markinngrep skulle støte på forninner, jf. kulturinnelovens §

8 andre ledd. Dersom det under arbeidet skulle oppdages gamle gjenstander, ansamlinger av
trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, må Kulturminner i Nordland
underrettes umiddelbart. Det forutsettes at nevnte pålegg bringes videre til dem som skal
utføre arbeide i marken.

Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner; det vises til egen uttalelse fra Sametinget.

Med vennlig hilsen

l-1. Outtu.5;;
Jnr Egil Murud

.Jv kulturvernsjef ¡ltt~t'\A~ 4~ ~
Martinus Hauglid
arkeolog

Kopi til:
Sametinget Á vjovárgeaidnu 50 9730 KARASJOK

Adresse Postmottak
Fylkeshuset
8048 Bodø

Besøksadresse Prinsens gt. 100

Dir.: 75 65 05 26

Tlf.: 75 65 05 20
Faks:

Saksbehandler:
Enhet:
E-post:

Martinus Hauglid

Kulturminner i Nordland
post(§nfk.no


