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PER A. VASSHAUG, BODØ. SØKNAD OM DISPENSASJON FRA
KOMMUNEPLANENS AREALDEL VEDRØRENDE OPPFØRING AV NY HYTTE P Å
EIENDOMMEN GNR. 70 BNR. 11 I HÅLANESTV ATNLI. NORDLAND
FYLKESKOMMUNE, FYLKESRÅDET - KLAGE PÅ VEDTAK

Vedlegg: L. Kopi av brev fra Nordland fylkeskommune, Fylkesrådet datert 14.06.201 L.
2. Kopi av sak 046/1 L

3. Kopi av brev fra Per A. Vasshaug datertlO.07.201 L

Sammendrag:

Planutvalget vedtok i møte 24.05.2011, sak 046/11, å gi Per A. Vasshaug dispensasjon fra
vedtatt kommlieplan arealdelen slik at søker ble gitt anledning til å føre opp hyte nr. 2 på sin
eiendotn gnr. 70 bnr. 11.

Planutvalget begruelse for å gi dispensasjon lyder: "Begrunnelsen for å gi dispensasjon er at
dette er tilatelse til oppføring av hytte nr. 2 på eiendommen og ingen utskillng av tomt"

Nordland fylkeskommune, Fylkesrådet påklager i brev av 14.06.2011 planutvalgets vedtak i sak
046/11.

i plan- og bygningslovens § 1-9 tredje ledd står:
"Berørt statlig organ, herunder Sametinget, regionalt organ og kommune kan påklage
enkeltvedtak etter loven dersom vedtaket direkte berører vedkommende myndighets saksområde.
Dette gjelder ikke plansaker der vedkommende myndighet er gitt anledning til fremme
innsigelse ".

Nordland fylkeskommune har som regional myndighet ansvar for bL.a. fylkesdelplanen for
Sjunan - Misten, vedtatt av Fylkestinget i FT-sak 119/07. Eiendommen gnr. 70 bnr. 11 ligger
innenfor pianområdet for Sjunan - Misten. Nordland fylkeskommune har således med hjemmel
i plan- og bygningslovens § 1-9 tredje ledd klagerett. Klagefristen er overholdt. Klagen blir
således å behandle.

I brev datert 22.06.2011 orienterte Fauske kommune Per A. Vasshaug om innommet klage.
P.A. Vasshaug ble gitt 3 ukers frist (til 18.07.201 l) til å gi uttalelse/merknader til klagen. Videre
ble han orientert om at klagesaken vile bli forelagt planutvalget til ny behandling/avgjørelse.
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Tilsvar fra Per A. Vasshaug er mottatt av oss 12.07.2011. Hans uttalelse er vedlagt saken.

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

Et samtykke til omsøkt tiltak krever dispensasjon fra vedtatt kommuneplan arealdelen, jfr. plan-
og bygningslovens § 19-1.

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/parer, grueiere, grueierlag m.fl har deltatt og kommet med innspilL.

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 gruer" 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
vesentlig større enn ulempene.

Kommunen somplanyndighet 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 bakgr i rådmanen oppfatning av saken, ble søknad fra Per A. Vasshaug ikke sendt til
høring.

Dersoin administrativt vedtakinnstiling om avslag blir foreslått endret ved utvalgsbehandling,
skal saken utsettes og sendes på høring til berørte myndigheter før endelig vedtak fattes.

Planutvalget valgte i 'møte 29.03.2011, sak 029111, å gi dispensasjon fra vedtatt plan for
oppføring av hyte nr. 2 på gnr. 70 bnr. 11, før høringsuttalelse fra statlg og regional myndighet
forelå.

Vedtak i sak 029111 er således beheftet med saksbehandlingsfeil, da vedtaket ble fattet uten at
uttalelser fra høringsinstansene forelå.

Saken ble sendt på høring, og til møtet 24.05.2011, ny behandling av saken, sak 046/11, var
utvalget kjent med høringsuttalelsene fra Nordland fylkeskommune og Fylkesmanen i
Nordland, før endelig vedtak i saken ble fattet.

Rådmanen er således av den formening at endelig vedtak i saken er fattet med bakgr i alle
kj ente faka.

Nordland fylkeskommunes klage:
Nordland fylkeskommune viser i sin klage til sitt høringsbrev datert 30.03.2011 der det
presiseres: Nordlandfylkeskommune kan ikke se at en dispensasjonfor oppføring av hytte i det
omsøkte området er forenelig med de retningslinjerfylkesdelplan for Sjunkan - Misten legger for
området. Nordland fylkeskommune fraråder derfor at det gis dispensasjon for oppføring av hytte
på eiendommen i Håla/Vestvatnli i Fauske kommune".



Videre anfører fylkeskommunen: Fylkesdelplanen for Sjunkan - Misten sier at: Av hensyn til
friluftsliv og reindrif bør det ikke etableres ny fritidsbebyggelse i øvre Valnesfjord, med unntak
av eksisterende byggeområde for fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel. Det bør føres en
streng dispensasjonspraksis. "

Fylkesdelplanen ble vedtatt av Fylkestinget i FT-sak 119/07, og ble utarbeidet i nært samarbeid
med Fauske kommune.

Kommuneplanens arealdel for Fauske kommune ble vedtatt 03.02.1 1. Kommuneplanens arealdel
følger opp fylkesdelplan for Sjunan - Misten, og det berørte arealet er vist som LNF, der spredt
bebyggelse ikke er tilates.

Videre i sin klage presiserer Nordland fylkeskommune hvilke krav det stiles til saksbehandling
av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven. De to viktigste forholdene er at
dispensasjon krever en grugitt søknad fra tiltakshaver, og at fordelene ved å gi dispensasjon
må være klart større enn ulempene, jfr. plan- og bygningslovens § 19-2.

Tiltakshavers begrelse for søknaden er kommentert i klagen.

Videre er overvekt av fordeler/ planutvalgets begruelse for vedtaket kommentert.

Konklusjon:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 1-9 tredje ledd, jfr. forvaltningslovens § 28, klager
Nordland fylkeskommune på vedtak gitt i sak 046/11 vedrørende innvilgelse av dispensasjon for
oppføring av hyte på gn. 70 bnr. 11 Fauske kommune. Kommunen har ikke godtgjort at
fordelene ved å gi dispensasjon er klar større enn ulempene etter en samlet vurdering. Klagen
framsettes med bakgrunn i dette og foreliggende interesser i området knytet til :ratuangfold

og friluftsliv, samt retningslinjer gitt i fylkesdelplan for Sjunan - Misten - Baras nasjonalpark
og formål og bestemmelser gitt i kommuneplanens arealdel for Fauske kommune.

De momenter/den argumentasjon Nordland fylkeskommune framfører i sin klage er rimelig i
samsvar med rådmanens vudering av saken til utvalgsmøet den 29.03.2011, sak 029/11
begrunnet ut fra et faglig synspunk samt ut fra et vedtatt overordnet planverk.

Rådmannen aksepterer at planutvalget har et annet syn på saken og vil derfor ikke fremme ny
innstiling.

Til orientering nevnes at dersom planutvalget opprettolder sitt vedtak i sak 046111, oversendes
klagen Fylkesmanen i Nordland til endelig avgjørelse.

INNSTILLING:

Klage fra Nordland fylkeskommune, Fylkesrådet tas ikke til følge.

Vedtaket i plan- og utviklingsutvalgets sak 46/11 opprettholdes.

Saken oversendes Fylkesmanen i Nordland til endelig avgjørelse.

Per G. Pedersen
rådman
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Klage på vedtak i sak 046/11 vedrørende dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel for oppføring av fritidsbolig på eiendommen gnr 70 bnr 11, Håla,
Vestvatnli i Fauske kommune

Nordland fylkeskommune har mottatt vedtak i sak 046/11 vedrørende dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel for oppføring av fritidsbolig på eiendommen gnr 70 bnr 11 i Håla /
Vestvatnli i Fauske kommune. Det omsøkte tiltaket ligger i planområdet for "Fylkesdelplan
for Sjunan - Misten", vedtatt av Fylkestinget i FT-sak 119/07.

Regional og lokal politikk

Det vises til vår brev av 30.03.11 der det presiseres at: "Nordlandfylkeskommune kan ikke se
at en dispensasjon for oppføring av hytte i det omsøkte området er forenelig med de
retningslinjer fylkesdelplanfor Sjunkan - Misten legger for området. Nordland
fylkeskommune fraråder derfor at det gis dispensasjon for oppføring av hytte på eiendom i
Hola/Vestvatnli i Fauske kommune. "

Fylkesplanen for Sjunkan - Misten sier at: "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. "
Fylkesdelplanen ble vedtatt av Fylkestinget i FT -sak 119/07, og ble utarbeidet i nært
samarbeid med Fauske kommune.

Kommuneplanens arealdel for Fauske kommune ble vedtatt 03.02.1 1. Kommuneplanens
arealdel følger opp fylkesdelplan for Sjunkan - Misten, og det berørte arealet er vist som LNF
der spredt bebyggelse ikke tilates.

Krav til saksbehandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven

Plan- og bygningsloven setter krav til hvordan en dispensasjonssøknad skal behandles. De to
viktigste forholdene er at dispensasjon krever grunngitt søknad, og at fordelene ved å gi
dispensasjonen må være klar større enn ulempene. Ved vurderingen av om det skal gis
dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tilegges særlig vekt.
Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet
i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om
dispensasjonssøknaden.

Tiltakshavers begrunnelse
Tiltakshaver har begrunnet sin søknad med at det i nærområdet tidligere har blitt oppført 5
fritidsboliger, og at etableringen dermed bare vil utfylle et allerede etablert hyteområde.

Adresse Postmottak
Fylkeshuset
8048 Bodø

Besøksadresse Prinsens gt. 100

Dir.:
Tlf: 75 65 00 00
Faks:

Saksbehandler:
Enhet:
E-post:

Helge Lynghaug
Plan og miijø

post(§nfk.no



Videre legger han til grunn atêtableringen avnyeSjunattêtinasjonalparkog innfallsporten
ved Hola er en indirekte aksept av en fortettng av fritidsboliger i dette området.

Selv omdettidligere har blitt åpnet for å etablere fritidsboliger i området, vil dette ikke
nødvendigvis kunne legges til grunn for etablering av nye frtidsboliger. Ved utabeidelse av
fylkesdelplai for Sjunan .,Misten - barasnasj onalpark iforbindelse med etableringen
nasjonalparken blenyefritidsholigeri randsonen og ved innfallsporter særskilt vudert. Det
ble da konkludert niedatinan ikke burde åpne for nye frtidsboliger i øve Valnesfjord blant
anet av hensyn til de friluftslivsverdiene som Området hadde. Detforeligger derfor ikke

gruag for søkerspåstatd om at etableringen av nasjonalpark og innallsport inneb~rer en

indirekteakseptaviiye fritidsboligeri området. .

Overvekt av fordeler

Iplan-ogbygningslovens § 19-2 fremkommer detatdetetteren samletvudering skal
fOrdelene vedågidispensasjon være klar større eIl ulempenêRådnianenssaksframlegg
innstilte med bakgr i mange avdeoverfornevnte forholdnegativttilomsøkt titak

Planutvalgetvalgte imidlertidågå i mot rådmannens. innstiling, og saken blesendtpå.høring.
Innomne uttalelser ble ikke tatt hensyn til, og kommunen innvilget dispensasjonen; .
I(ommunenhar begruet sitt vedtak med aHiltaket kan aksepteres da oppføringen av
fritidsboligen ikkeiniebærerfradeling avnyeiendom.

Kommunens begrelse for vedtaket vuderes som ikke relevant med tane på
konsekvensene av etablering av enny fritìdsboligi detteoinådet.Endringer av .
eiendomsstren vil ha inindre betydning for deii fakiske bruen av området eil .
etablering aven ny fritidsbolig. Kömmunenhar heller ikke godtgjort at dette hensynet alene
kantene mer ivudêringenaV fordeler mot ulemper enn deøvrigehensynsoniskal ivaretas i
området Dette er særskiltktitikkverdig ettersom både fylkeskommunen og Fylkesmanen har
gått i mot søknadenmed bakgruiregionaleogmisjonaleintetesser knytet til
natuangfoldog frluftsliv.

Konklusjon .
Medhjeineli pla.- og bygningsloven (Pbl) § i ~9tredje ledd, jf forvaltningslovens §28,
klager Nordland fylkeskommune på vedtak gitt i sak04611 i vedrørende innvilgelse av

. dispensasjon for oppføritigavfrtidsbölig pågnr70bnrlliFalJskekonimune.Kommunen
harikke godtgj ort at fordelene ved. å gi dispensasjon. erklarstørre eoo ulempene etter en
samlet vudering. Klagen fremsettes med bakgr idetteogfoteliggendeinteresser i
området knytet til naturangfold og frluftsliv, . samt .retiingslinjergitti .fylkesdelplanfor
Sjunan -Misten -Barasnasjonalparkogforiål og bestemmelser gittikommuneplanens

arealdel for Fauskekommune.

Medvennig hilsen

lLt~I..JM
~tTenoril
fylkesråd for 

kultu og miljø

Kopi til:
Fylkesmanen i Nordland Statens hus 8002 BODØ
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SAKSPAPIR

I JournalpostID: 11/4317Arkiv sakID.: 11/495

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalg

II Sak m.: 046/11 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

I

I Saksbehandler: Paul Erik Aakerli

I Dato: 24.05.2011

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

Vedlegg: L. Kopi av brev fra Per A. Vasshaug datert 23.02.201 L
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 gm. 70 bm.
11 beliggende i Håla/Vestvatnli i Valnesfjord. På eiendommen er det allerede oppført ei hytte
som eies av søker.
A v søknaden framgår at det i dag er etablert 5 hytter i området.

Eiendommen gm. 70 bm. 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
tillatt.

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
23.02.2011.

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.

Sjunkatten 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 tilådispensere fravedtatt koinuneplan arealde1ener vesentlig innskjerpet ved
innføring av ny plan-og bygningslov, og kommunens adgang til ågidispensasjoner
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, ogvilkåreiie for å gidispensasj on er strammet inn ~ fordelene ved a gi dispensasjon
skal være vesentlig større enn ulempene.

RådmannenkanIkke se at det i angjeldende sakframkommermorlentersom 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.

Konimunen somplanmyndigheterpliktigtil 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 àv kommunen. Med bakgrunn i rådmannen oppfatning av saken, er
søknadenfta Per A. Vasshaug derfor ikke sendt til høring.

Sølmadfra Per A. Vasshaug omdispensasjonfrá vedtatt kommuneplan arealdelen for
oppføring av ny hyttepåeiendomien gnr; 70 bnr. Il innvilges ikke.

I
'o

PLUT~029/11VEDTAK-: 29.03.2011

Per Kristen Løkås (H) foreslo:
Planutvalget innvilger søknad fra PerA. Vasshaug om oppføring av ny hytte på
eiendöniengnr.70bnr.l1.

H'sforslag ble vedtáttmed 8 mot L stemme avgitt for innstilingen.

VEDTAK:
Plånutvalget innvilger søknadfraPerAVasshaug ornoppføringavny hytte på
eiendommen gnr~ 70 bnr. il.

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN

. Nye vedlegg:
Kopi av brev fra Nordland fylkeskommi.medatert 04.05.2011
Kopi av brevfraFylkesmannen Nordland datert 06.05.2011

Søknad fraPer A.V'asshaug vedrørende dispensasjon fra vedtatt kommuneplan arealdeleneri
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.

PLUT-046/11 VEDTAK- 24.05.2011

Per Kristen Løkås (H) foreslo følgende tilegg ti vedtak 29.3.11:
Begrunnelsen for å gi dispensasjon er at dette er tillatelse til oppføring av hytte nr. 2
på eiendommen og ingen utskiling av tomt.

Innstillingen ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer.

VEDTAK:
Tilegg ti vedtak 29.3.11:

Begrunnelsen for å gi dispensasjon er at dette er tillatelse til oppføring av hytte nr. 2
på eiendommen og ingen utskilling av tomt.

Rf! ~ts~7f fekr es

~flt~l
formannskapsse retær

Utskrift sendes:
Plansjef til videre forføyning



Per A. Vasshaug
VebjØrn Tandbergsvei 10

8022 Bodø
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Hytte på eiendommen gnr. 70 bro. 11 i Håla

Det vises til kommunens brev av 22. juni 2011 med vedlagte brev av 14. juni 2011 fra
Nordland Fylke.

I min brev av 23. februar 2011 er angitt begrunneisee for søknaden, og de skal ikke gjentas her.
Jeg benytter derimot anledningen til å gi noen utfyllende opplysninger som ikke framkom i den
opprinnelige søknaden.

Eiendommen 70/11 er utskilt fra eiendommen 70/2, som på det aktuelle tidspunktet var eid av
Joakim Vasshaug. Han ønsket at det skulle holdes av et område som hyttetomt for hans 6
gjenlevende sønner. Skyldelingsforretning ble avholdt 26. mai 1956. Skjøte ble utstedt og
tinglyst i juni 1963. Eiendommen ble da overført som felleseie til de 6 sønnene. Allerede i
1957 ble det oppført ei hytte på eiendommen.

I 1980 overtok jeg min fars eierandeL. Det ble etter hvert klart at de øvrige brødrene ikke ønsket
å opprettholde sitt eierforhold, og etter hvert overtok jeg også deres eierandeler. Fra og med
midten av 1980-tallet har jeg vært eneier av eiendommen.

Som premiss for overtakelsen lå en stiltiende avtale om at de tidligere eierne og deres nære
familie fortsatt i en viss grad skulle kunne benytte hytta. Min onkel Edvard Vasshaug
formulerte seg slik i den anledning. "Ett ønske har jeg, at Guri og Helge får bruke den
stundesvis ".

Med unntak av Guri Vasshaug, som er min kusine, og hennes famile er det ingen som har
benytet seg av muligheten. Sistnevnte har på sin side benyttet muligheten i fullt monn
gjennom at de siden midten av 1980-tallet i større eller mindre grad har feriert hver eneste
sommer på hytta. Dette har medført at det i praksis har vært en slags "Time-share" bruk. Dette
var ikke intensjonen bak den stiltiende ordningen som ble etablert på 1980-tallet, og vi er nå
kommet dit hen at det er en lite ønskelig å fortsette praksisen. Den beste løsningen er at hver
får sin egen hytte. Formålet med den opprinnelige søknaden var derfor å tilrettelegge
rammebetingelsene slik at det kunne være mulig å oppføre ei ny hytte for Guri Vasshaug.

I og med at det ikke er min intensjon å føre opp ei ny hytte til eget bruk, må være mulig å skile
ut tomt, ikke minst som sikkerhet for eventuelle lån mm for eieren, subsidiært at det gis
anledning til festetomt (punktfeste). Dette synet støttes indirekte av fylkeskommunen som
anfører at endring av eiendomsstrukturen vil ha mindre betydning for den faktiske bruken.



Min oppsummering er at klagen fra fylkeskommunen ikke bringer fram opplysninger som ikke
var kjent på tidspunktet før den forrge behandlingen av saken. Vedtaet om tillatelse til å
oppføre ei ny hytte, må deifor opprettholdes.

Med hensyn til eiendomsforholdene, bes om at det gis anledning til at det utskilles egen tomt
på i da, subsidiært at det gis anledning til festetomt (punktfeste).

Med vennlig hilsen

Kopi: Guri Vasshaug


