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Sammendrag:

Søknaden gjelder tilatelse tìl fradeling aven boligtomt stor ca. 1 daa. av eiendommen gnr. 116
bnr. 4 i Tortenli.

Eiendommen ligger i et område som i stadfestet kommuneplan arealdelen for Fauske kommune
er regulert til landbruk- natur- og friluftsområde, LNF~område. I bestenielsene tìl vedtatt plan
står" at innenfor områder regulert tìl LNF tillates ikke andre tiltak enn de som er knyttet tìl
stedbunden næring".

Med bakgrunn i vedtatt kommuneplan arealdelen krever et samtykke til fradeling dispensasjon
fra vedtatt kommuneplan.

Fagansvarlig landbru har behandlet søknaden, og ga med hjemmel i jordloven ikke tilatelse til
omsøkt fradeling. Vedtaket ble påkaget og klagen ble omgjort til fordel for søker.

Av saksframlegget framommer:
Det søkes om fradeling av areal på 1 dekar til boligtomt i et område som ligger tett opp til dyrka
mark. Omsøkte areal må betegnes som skogsmark med en del krattegetasjon.

Omsøkte areal ligger i et område som i gjeldende kommuneplan er lagt ut som rent LNF-område
hvor det ikke er tilatt med spredt bolig- eller hytebebygging.

Eiendommen er ikke i drift ved eier, men den tilgrensende dyrka marka blir høstes av anet
gårdsbru i drift i området. Adkomsten som benyttes ved høstingen av denne dyrkamarka går fra
etablert avkjørsel ved fylkesveien gjennom omsøkte tomteareal. Langs nordvestsiden av
fylkesveien går det en markert grøft som ved avkjørselen er fylt igjen.

Den ene av søkerne er hjemmelshaver aven tomt (gnr 116/30) som tidligere er utgått fra
landbrukseiendommen (gnr 116/4). Hvis de Ìar fradelt omsøkte tomt, vil eieren av tomt med gnr



116/30 føre denne tilbake til landbruseiendommen (gnr 116/4). Denne ombytingen ønskes
fordi søker mener det er lettere terreng på omsøkte tomt.

De følgetide vurderingsprinsipp i naturmangfoldsloven (§8, § 9, § 10, § 11 og § 12) er med å
dane grulag for saksbehandlers vudering. Med grunnlag i de data som er registrert i
Naturbasen og Ardatabanen og den kunskap saksbehandler selv har, synes omsøkte fradeling
ikke å komme i konflkt med verdifulle naturtyper og/eller rødlistearter. Det synes heller ikke å
være registrert noen kulturminner på eller like ved omsøkte areaL.

Jordlovens § 12 forbyr deling av eiendom som blir nytet eller kan nytes til jordbruk eller
skogbru uten samtykke fra landbrusmyndighetene. Dette gjelder uten hensyn til om
eiendommen har flere gnr/bnr og etter landbrusmyndighetens skjønn må regnes som en
drifsenhet. I § L 2 fremgår det også at landbrusmyndigheten 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 ti drfts- og eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det skal også tas
hensyn til godkjente planer for arealbruken med grunnlag i plan- og bygningsloven samt
hensynet til kulturlandskapet.

Det er ikke samfusinteresser av stor vekt som taler for omsøkte fradeling.

I og med det her er tale om å tilbakeføre tomten gnr 116/30 tìl landbruseiendommen hvis
omsøkte fradeling tilates vìl ikke landbrukseiendommen få noe mindre produksjonsareal ved
fradelingen, men aronderingen på det tilførte arealet vil være noe dårligere.

Omsøkte fradeling vil, hvis den gjennomføres, medføre at det må etableres en ny avkjørsel fra
fylkesveien for det bruet som høster den tilgrensende dyrka marka (ca 17 dekar). En slik ny
avkjørsel vil nok også medføre en litt brattere oppkjøring ti det dyrka arealet. En annen løsning
vil være å kjøre over naboens dyrka mark som høstes av anet bru. Det dyrka arealet vil
vanskelig kunne nås oven i fra idet adkomsten her allerede stenges av boligtomter.

Et nyt bolighus på omsøkte areal vil bli liggende svært åpent og nært til det dyrka arealet rett
ovenfor. Dette kan Være konfiktskapende med hensyn til bL.a. gjødselspredning og en evt.
husdyrbeiting med lukt og lyd. Avstanden fra bolig til dyrka marka må være minst 15 meter slik
kravet er for områder for spredt boligbygging. Dette kan muligens føre til problem for
boligbygger med hensyn til det avstandskravet Statens vegvesen setter med hensyn til
fylkesveien.

Etablering av bolighus på omsøkte sted vil påvirke kultulandskapet på negativt vis idet området
er ganske åpent her. Den tomten det er snak om å tilbakeføre til landbruseiendommen er
derimot helt skogbevokst med eldre lauvskog. Her vil et bolighus være mer skjermet og i
vesentlig mindre grad påvirke kulturlandskapet. Arealet synes dessuten ikke å være så mye
vanskeligere å etablere bolighus på enn omsøkte tomt.

I gjeldende kommuneplan er det berørte området lagt ut som rent LNF-område hvor det ikke skal
etableres hyter eller boliger med mindre det er særskilt gode grunner for å tilate dette.

VEDTAK:



Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens § 12 ikke
tilatelse til omsøkte fradeling av 1 dekar boligtomt som omsøkt.

Vedtaket begrunnes med at omsøkte fradeling vil medføre en klar vanskeliggjøring av
driften av det tilgrensende dyrka arealet på eiendommen. I tilegg vil etablering av nyt
bolighus påvirke kulturlandskapet negativt. I gjeldende kommuneplan fremgår det
dessuten at det ikke skal etableres spredt hyte- eller boligbebyggelse på omsøkte sted
idet området er lagt ut som rent LNF -område.

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN

Søker har i klage datert 22.mai 201 L påpekt at tomten kan gjøres smalere slik at eksisterende
oppkjøringsvei til dyrkamarka fortsatt vil kunne brues. Avkjørsel/innjøring må da flytes noe
mot vest. Dette skal ordnes og bekostes av utbygger.

Huset som skal bygges skal ligge lavt i terrenget, dvs at det skal sprenges i berget på tomta slik
at husets gruate vil flukte med tomtas laveste nivå. Dermed vil huset ikke stikke seg så frem i

landskapet og på den måten påvirke kulturlandskapet mindre. Søker peker også på at huset skal
plasseres minst 15 meter fra dyrkamarka og at utbygger omønskelig kan plante trær mellom
huset og dyrkamarka. Det tilbys også at det kan settes opp en støyegg mellom dyrkamark og
huset.

Det pekes igjen på at den tidligere utgåtte tomta, gnr 116/30 skal gå tilbake til
hovedeiendommen hvis søknaden blir innvilget og at hovedeiendommen ved det vil bli tilført en
del større areal enn den mister.

Saksbehandlers vudering:

For å få til en slik tilpasning av omsøkte tomt som beskrevet i klagen for å kune brue same
oppkjøring til dyrkamarka, må tomtestørrelsen reduseres fra 1 da til ca. 0,75 dekar. En slik
tipasning vìl kunne gjennomføres idet den nedre delen av arealet mot bilveien er ganske flatt.
Utbygger må i så fall både få tilatelse fra Statens veivesen til flytting av avkjørsel samt ordne og
bekoste flytingen av avkjørsel/innjøring før eksisterende avkjørsel/innjøring stenges for
jordbrusdriften.

En plassering av huset som nevnt i klagen vil helt klar medføre at huset ikke blir så i øyen-
fallende i landskapet som tidligere antatt og dermed mindre skadelig for kulturlandskapet.

De nye opplysningene som fremgår av klagen gjør at omsøkte fradeling ikke vil vanskeliggjøre
driften av tilgrensende dyrka marka i noen grad av betydnng. Samtidig vìl en plassering av huset
som nevnt i klagen medføre mindre skade for kulturlandskapet. Omsøkte fradeling vil slik sett
kunne anses som forsvarlig med hensyn eiendommens avkastning og drift og synes ikke å vile
medføre drifts- og/eller miljømessige ulemper av betydning for jord og skogbruet.

VEDTAK:

Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og tar klagen til følge og tilater med hjemmel i
jordlovens § 12 fradeling av et areal på 0,75 dekar som boligtomt.



S()mbetingelse~f(\tVÐøtakßLsettesat dentidligere,fradeltei tomten, gnr ,1 16, . bnr 3 O

Q¥etførestíliRovedeièiìdoi:en;.:gnirl16"tDrtl4vedat itoníten:JihglyseS'11edisailline,
brusnunei; som hovedèiendömme,n¡J),ette mågjennömføres før ellersamtHiig med at

tilatte fradeling,tínglyses.
Som betingelse settes også at boligen som skal bygges, ikke bygges nærmere dyrkamarka
enn 15 'meterIM"idere 'rnåkjøper/utbygger'før eksisteFencle avkjørsel/innjøringstènges

for
Jord1Jiišddften, etablere ogbekošte en ny tilfredsstilende og lovlig (mavære godkjent
av Statens vegvesen) avkjørsel/innjøring vest for tilatte fradeling og frem til
eksisterende oppkjøringsvei til dyrkamarka.

Vedtatt kommuneplan er kommet i stand etter en omfattende prosess hvor berørte
instanser/parer har deltatt med merknader/innspil. Koi:unens landbruksfaglige kompetanse
har vært sterkt medvirkende i prosessen, spesielt gjelder det de områder som omfattes av sterke
landbrusinteresser.

Rådmanen anfører at de landbrusfaglige vuderinger bør veie tungt i denne saken, all den tid
kommunens landbruksfaglig kompetanse har vært premissleverandør for vedtatte LNF -Områder.

I angjeldende sak er rådmanen, etter en samlet vurdering, koi:et fram til at fordelene ved å gi
dispensasjon er større enn ulempene. Med bakgrunn i dette anbefaler rådmaooen at det gis
dispensasjon fra vedtatt kommuneplan arealdelen Samt dens bestemmelser, slik at fradeling av
0,75 daa av eiendommen gnr. 116 bnr. 4 kan gjennomføres.

I tråd med saksbehandlingsreglene, jfr. plan- og bygningslovens § 19-2 4. ledd er saken sendt
FylkeSmanen i Nordland og Nordland fylkeskommune til uttalelse.

De er gitt høringsfrist til l5.07.2011 med å komme med merknader til søknaden.

Ved skrivefristens utløp (13.07.2011 pga. ferie) er det ikke innommet merknader tì saken.

INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gir planutvalget dispensasjon fra vedtatt
kommuneplan arealdelen samt dens bestemmelser, slik at fradeling av 0,75 daa av
eiendommen gnr. 116 bnr. 4 kan gjennomføres.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 meddeles med dette tilatelse til fradeling
av 0,75 daa av eiendommen gnr. 116 bnr. 4 på følgende betingelser:

Den tidligere fradelte tomten gnr 116, bnr 30 skal sammenføyes med hovedeiendommen
gnr L 16, bnr 4. Dette må gjennomføres før eller samtidig med at tilatte fradeling
tinglyses.

Boligen som skal oppføres, skal ikke bygges nærmere dyrkamarka enn 15 meter.
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