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JoumalpostID: 11/8302 I
Arkiv sakID: 11/1033 I Saksbehandler:

I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Paul Erik Aakerli

I Dato: 20.09.2011

GERD HULTMANN, ROGNAN. SØKNAD OM OMGJØRING AV FRITIDSBOLIG
P Å SAGMO ISULIT JELMA TIL HELÅRSBOLIGINY BOSTEDSADRESSE. KLAGE
PÅ ADMINISTRATIVT VEDTAK

Saksutredning:
Gerd Hultman, Rognan, eier en fritidsbolig på Sagmo i Sulitjelma. I brev av 29.04.2011
søker hun om få omgjort fritidsboligen til helårsbolig/ny bostedsadresse. Av søknaden
framommer at angjeldende fritidsbolig er flttig benytet.

Området Sagmo er i vedtatt kommuneplan arealdelen for Fauske kommune regulert til
område for fritidsbebyggelse.

Gjennom vedtatt arealplan har kommunestyret gitt klare signaler i hvilke områder det er tilatt
med fast bosetting (bygging av boliger/helårsboliger) samt hvor det er tilatt med
fritidsboliger.

Omgjøring av fritidsbolig til bolig (helårsbolig) som omsøkt krever dispensasjon fra vedtatt
plan.

Med bakgr i vedtatt kommuneplan arealdelen finner rådmanen at det i angjeldende sak
ikke er grunnlag for å gi dispensasjon som omsøkt.

VEDTAK:

Med hjemmel i vedtatt kommuneplan arealdelen for Fauske kommune innvilges ikke
søknad fra Gerd Hultmann hva angår omgjøring av eksisterende fritidsbolig på Sagmo
i Sulitjelma til helårsbolig/ny bostedsadresse.

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN

Bilag: Søknad fra Gerd Bultmann datert 29.04.2011

Klage på vedtak datert 30.06.201 L
1 stk karkopi
Brev fra Fauske Lysverk AS til NVE datert 26.10.2010
Brev fra NVE til Fauske kommune datert 16.1 1.2010
Brev fra Fauske kommune til NVE datert 29.11.2010
Brev fra NVE til olje- og energideptet. datert 16.05.2011



Gerd Hultman søkte i brev av 29.04.2011 om å få omgjort fritidsbolig på Sagmo i Sulitjelma
til helårsbolig7ny bostedsadresse.

Søknaden ble behandlet administrativt, se saksutredning ovenfor. Søker fikk avslag på sin
søknad.

I brev av 30.06.2011 påklager Gerd Hultman administrativt avslag, og saken må legges fram
for planutvalget.

Saken har sin bakgrunn i at Fauske Lysverk AS har søkt NVE om fritak fra leveringsplikt av
strøm til Sagmo, med begrunnelse av at linjenettet fra Jakobsbaken til Sagmo er modent for
sanering, og en oppgradering av anlegget vil beløpe se til ca. kr. 990.000.
Denne investering kan ikke forsvares opp mot levering av strøm til kun et fritidsabonnement,
med et årlig forbruk på ca. 4000 kwh.

NVE innvilget 05.04.2011 Fauske Lysverk AS fritak fra leveringsplikt til fritidseiendom på
Sagmo.
Gerd Hultman påklaget NVEs' avgjørelse. NVE har behandlet klagen, jfr. brev fra NVE
datert 16.05.2011. NVE fant ikke å ta klagen til følge. NVE har i sin klagebehandling
vurdert/vært kjent med Gerd Hultmanns' planer om å flyte til Sagmo på helårsbasis.
Etter NVEs' vurdering kan dette ikke tilegges vekt, ettersom G. Hultmann ikke har brukt
angjeldende eiendom til helårsbolig da NVE fattet endelig vedtak om fritak fra
leveringsplikten.

NVE har oversendt saken til Olje- og energideparementet for endelig avgjørelse.

Planutvalget skal behandle klagen fra Gerd Hultman i hht plan- og bygningsloven.

En omgjøring av fritidsboligen til helårsbolig krever dispensasjon fra vedtatt kommuneplan
arealdelen.

Saken er sendt Fylkesmannen i Nordland og Nordland fylkeskommune på høring. Det er
innen gitt frist ikke mottatt uttalelse fra ovennevnte høringspartnere.

Rådmanen kan ikke se at det i klagen fra Gerd Hultmann datert 30.06.2011 framkommer nye
momenter som ikke var kjent da saken ble behandlet administrativt.

Rådmannen kan heller ikke se at det i angjeldende sak er grunnlag for å gi dispensasjon fra
gjeldende kommuneplan arealdelen, slik at dagens fritidsbolig kan omgjøres til helårsbolig.

NY INNSTILLING:

Klagen fra Gerd Hultmann tas ikke til følge.
Saken oversendes Fylkesmannen i Nordland for endelig avgjørelse.

Per G. Pedersen
Konst rådmann
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Gerd Hultman, Skogstjerna 20. 8250 Rognan
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Rognan 29.04.11

Fauske Kommune
Avd. Plantvikling

8200 Fauske.

Ad. SØKNAD OM NY BOSTEDSADRESSE FRA SALTDAL TIL FAUSKE KOMM.

Viser til telefonsamtale og senere personlig fremme ved avd. for Plan og utviking v/Fauske
Kommune;

Jeg har i lengre tid hatt ønske om å flyte til Sagmo hvor jeg har et hus somjeg haroyerttt
eter mie foreldre; Dete fikk de over da Sagio ble nedlagt og alt det andre ble revet ned.
Jeg har i ca 10 år drevet med oppussing da dette er et gamelt hus fra tidlig på 40-talet. Nå

er huset slik at det ka brues til helårbolig og da jeg er ferdig i arbeidslivet så var taen å
flyte tilbake dit hvor jeg er oppvokst. Har Iqøpt:i mål tomt og tenk å staê med dyrehold,
sauer eller geiter og høns.
Hører at det i Fauske Kommunes arealplan erforeslâtt lagt in et byggeområde for
frtidsboliger og forsøke å gjenoppbygge Sagmo 'Slik det var før.

Jeg storkoser meg på Sagmo i de flotte omgivelsene og søker herved om dispensasjon fr
reguerigsplanen hvis det bare er beregnet til hyter. '
Tidligere var det både husdyr og jordbru på Sagmo, så hvis en skal forsøke å fà Sagmo slik
4et eagang vw, sg måtte getjo passe tint hvis jeg bor her og hjelpe til for å. skape et nyt
Sagmo.

Håper det er i orden for Fauske Kommune at jeg har helårsbolig og ikke bare frtidsbolig påSagmo. . . - , - -,
/M~v~ig hilsen'-. 'C~~
Gerd Hultman
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ri JitI lJl' AS Vårt journalnr:
2309-10/600
Deres journalnr:

Vår referanse:
HA
Deres Referanse:

VAr saksbehandler:
HA

NVE
Seksjon for Energikonsesjoner
v/Yngvild Pernile Haugen (22959073)

Drammensveien 21 I
0212 OSLO

Fauske den, 26. oktober 20 L O

SØKNAD OM FRITAK FRA LEVERINGSPLIKTEN FOR ETT
FRJTIDSABONNEMENT PÅ SAGMO SULITJELMA

Vi har i dag et fritidsabonnement i Sulitjelma (Sagmo) hvor vi leverer ca 4000 kwh pr år. Det
går i dag 5kV høyspentlinje fram dit med trafokiosk i enden der fritidsboligen er. Linja er nå
moden for sanering, det samme er trafokiosken.

Vi søker om leveringsfritak her, da denne investeringen ikke kan forsvares, verken samfunns-
eller bedriftsøkonomisk . 4000 kwh tilsier også at hyta er lite i bruk.

4.1 Forarbeid - varsling
Vi har i 2009 vært i dialog med kunden, Gerd Hultman, om løsninger for å slippe
strømlevering gjennom vårt distribusjonsnett. Vi har tilbudt kunden strømaggregat, men det
var ikke interessant for kunden. Vi spurte også om noe yterligere økonomisk kompensasjon
kune være av interesse (uten å nevne beløp), men det var det ikke.
Har nâ igjen vært i kontakt med Hultmann. Viser til brev til Hultman som er vedlagt.

~.

4.2.1 Beskrivelse av Fauske Lysverk AS
Fauske Lysverk AS sin hovedvirksomhet er distribusjon av elektrisk kraft i Fauske kommune.
I tilegg eier og drifter vi eget bredbåndsnett og fjernvareanlegg, samt driver med
entreprenørvirksomhet innenfor diverse felt relatert til vår hovedvirksomhet.
Vi har i underkant av 6300 kunder og distribuerer ca 157 GWh prår. Vi har 30 ansatte og en
omsetning på 54 mil i 2009.

4.2.2 Beskrivelse av området
Området er et gammelt nedlagt gruvested på Sulitjelmafjellet, hvor vi ikke ser for oss at det
vil komme flere fritidsboliger med tiden.
Det kan også nevnes at det har vært en kunde til her i senere tid, men han har sagt opp
abonnementet, og han sier at det aldri skal i bruk igjen.
Se ellers vedlagte kartutsnitt.

4.2.3 Faktaopplysninger om nettet
Det er idag et 5kV høyspent linje-anlegg på Sulitjelmafjellet, men vi har begynt arbeidet medl
ã gjøre om nettet til 22kV.
Hele anlegget er fra ca 1950, og er overmodent for sanering.
De siste ca 2 km høyspent-linje inn til Sagmo har' vært særlig feilbefengt de siste årene, og det
er klatrerorbud i flere av stolpene, da det er råte i dem.
Alternativet for reinvestering til Sagmo er å legge lavspentkabel rra nærmeste trafokiosk
(Jakobsbakken). Det blir da ca 3 km lavspent-kabel TFXP 4x240q for leveranse av 230V.
Se ellers vedlagte kartutsnitt.

Fauski; Lysvi;rk AS
E.posladresse:
finnaposli!l1v.no
hllP://www.l1v.no

Besøksadresse
Follavn.73
8200 FAUSKE

Telefon
75600100
Ti;lefaks
75600101

Bankgironr
8951.05.00238

Foretaksregister

N0911597551 MVA



4.2.4 Oversikt nåværende nett og kunder
Det er her kun en kunde, Gerd Hultmai~ og det er en fritidsbolig.
Gjennomsnittlig forbruk fra 1996 og til nå er41S2 kWh pr m. Se vedlegg.
Se ellers vedlagte karutsnitt.

4.2.5 Kostnader
NVE sin standardiserte mal for prissetting gir ikke riktig prisbilde. Kanskje er den aveIdere
dato? Verdi på lavspentnett på kr i 10.000,- pr km vil kun dekke selve kabelprisen ved et
gunstig innjøp. TFXP 4x240q har i dag en listepris på kr 270.000~- pr km.

Vår regnestykke:
Estimert nyverdi:

Det må påregnes noe sprenging av fjellgrøft.
3 km kabel i grøft TFXP 4x240q a 330.000 pr km =. kr .990.000,-

Årlig kapitalbelastning (30 år, 7 % rente)
990.000 x 0,0806
Drift og vedlikehold 2% av nyverdi
Årlig kostnadsestimat

Kostnad 99.594 kr / 4152 kWh

= kr 79.794~-

= kr 19.800.-

= kr 99.594,-

= ca 24 kr I kWh

4.2.6 Kostnader ved ombygging av nettet.
Se over her.

4.2.7 Vurdering av frem tids utsikter
Se pkt 4.2.2 over her.

4.2.8 Avvikling av leveringen
Vi vil helst avvikle leveringen så snar som mulig, på grunn av at 5-kV -linja er svært
feilbefengt.
"Deadline" for å bestemme seg for kabellegging eller avvikling blir våren 20 L l, da vi skal
over på 22 kV høyspent-nett i dette området i løpet av 2011.

4.2.9 Konsekvenser
En fritidsbolig blir berørt.

4.2.10 Forslag ti forsyning
Vi har tidligere tilbudt kunden et strømaggregat for vår regning. Det er kunden ikke
interessert i. Vi har ikke andre forslag til løsning.

4.2.11 Rydding
Vi river og fjerner gammelt anlegg når det er satt ut av drift.

Med vennlig hilsen

f\dah~
Administrerende direktør

, sr~SbehlnL .
tidersen

Nettsjef

Fauske Lysverk AS
E-postadresse:
fimiaposl(!tlv.no
hup:/Iwww.l1v.no

Besøksadresse
Follavn.73
8200 FAUSKE

Telefon
75600100
Telefaks
75600101

Bankgironr
8951.05.00238

Foretaksregister

NO 911 597551 MVA
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Gerd Hultmann
Skogstjerna 20

8250 Rognan

Fauske konunune
Postboks 93

8201 Fauske

Vår dato: iI 6 NOV lôlD
Vår ref.: 20i 002980-9 ke/yph
Arkiv: 611

Deres dato:

Deres ref.:

Saksbehandler:
Yngvild Pernell Haugen
22959073

Fauske Lysverk AS - Søknad om fritak. for leveringsplikt til Sagmo i
Sulitjelma. Høringsbrev
Norges vassdrags- og energidirektorat (NE) har mottatt søknad fra Fauske Lysverk AS om fritak for
leveringsplikt til Sagmo i Sulitjelma i Fauske kommune, Nordland fylke. Fauske Lysverk leverer i dag
strøm til en fritidsbolig i området.

Bakgrunnen for søknaden er at nettet til Sagmo og trafokiosken er fra 1950 og trenger sanering. Fauske
Lysverk mener denne investeringen ikke er forsvarlig når det kun er en fritidsbolig som forsynes fra
denne linja og det årlige strømforbruket er 4000 kWh. De oppgir at det ikke antas at flere fritidsboliger
vil bli etablert í området.

Fauske Lysverk skriver at de har vært i kontak med nettkunden Gerd Hultmann. De har varslet kuden
om at de vil søke NVE om fritak for leveringsplikt. NVE konstaterer at partene ikke har inngått avtale
om alternativ strømforsyning.

NVE behandler søknaden om fritak for leveringsplikt etter energiloven § 3-3.

NVE ønsker med dette å høre søknaden om fritak for leveringsplikt til Sagmo i Sulitjelma i Fauske
kommune. NVE ber om at høringsuttalelser i saken sendes innen 20.12.10.

Hovedkontor

Drammensveien 211

Postboks 5091, Majorstuen

0301 OSLO

E-post: nvel§nve,no, Intemell: ww.nve.no. Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Telefaks: 22959000

Org,nr,: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

I Region Nord ! Region Sør! ;
I Kongens gate 14-18 I Anton Jenssensgate 7
! Postboks 394 Postboks 2124

¡ 8505 NARVIK i 3103 TØNSBERG

I Telefon: 76 92 33 50 I Telefon: 33 37 23 00

Region Midt-Norge

Vestre Rosten 81
Region Vest

Naustdalsvn. 1 B

Postboks 53

6801 FØRDE

Telefon: 57 83 36 50

Region øst

Vangsvelen 73

Postboks 4223

2307 HAMAR

Telefon: 62 53.63 50

7075 TILLER

Telefon: 72 89 65 50



..~
Vedlagt følger ett eksemplar av søknaden. NVEs rapport nr 3/1999 som omhandler fritak for
leveringsplikt finnes elektronisk på NVE sine nettsider.

Ta gjeme kontakt med NVE ved eventuelle spørsmål til saksbehandlingen.

Med hilsen

Ame Olsen
seksjonssjef

Kopi:

V~u.id PdLcu'¡
Yngvild Pemell Haugen
førstekonsulent

Fauske Lysverk AS, Follaveien 73, Postboks 4, 8201 Fauske

Side 2



~ FAUSKE KOMMUNE
Plan/utvikling

Norges vassdrags- og energidirektorat
Postboks 5091 Majorstu
0301 OSLO

Saksbehandler: Paul Erik Aaketli - Telefon: 75600769 - Telefaks: 75600763

Deres ref.: 201002980-9 Vår ref.: 1OI106951PEA Dato: 29. 11.2010

FAUSKE LYSVERK AS - SØKNAD OM FRITAK FOR LEVERINGSPLIKT TIL
SAGMO I SULITJELMA. HØRINGSBREV

Deres henvendelse hit datert 16. november 2010.

Sagmo i Sulitjelma er et gamelt nedlagt gruvesamfunn i Fauske kommune. I dager det en
bolig på Sagmo som er i bru som frtidsbolig.

I rorbindelse med revisjon/rullering av vår kommuneplan arealdelen er det foreslått lagt inn et
byggeområde for framtidig fritidsboliger. Tanken bak dette er å tilate oppført fritidsboliger på
de gamle grurer som står igjen. Antallet er anslått til å være ca. 4 - 6 stk.
Tanen bak dette er et forsøk på å gjenskape Sagmoen i noen lunde same stand som stedet
var før nedleggelsen.

I overordnet plan ligger det inne et plankav. En eventuell utbygging av Sagmo vil således
skje i hht en reguleringsplan. Det foreligger ikke noe tidsaspekt for dette prosjektet.

\.

Med hilsen

)I".~ ~-b
P~rik'Aakerli
Plansjef

Kopi ti:
Fauske Lysverk AS Postboks 4 8201 FAUSKE

Postadresse: Postboks 938201 FAUSKE
Besøksadresse: Torggata 21

E-post: postmott(ffauske.kommune.no

Telefon Faks Bankgiro: 45550700348/8951 0700415
75 60 06 00 75 60 07 63

Org. nr: 972 418021
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Olje- og energidepartementet
Postboks 8 i 48 Dep

0033 OSLO
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Vår dato: 1 6 -MAI 2011

Vår ref. 201002980-19 ke/thse
Arkiv: 61 i
Deres dato:

Deres ref.

Saksbehandler:
Tale Helen Seldal
22959451

Fauske Lysverk AS - Oversendelse av klage på fritak fra leveringsplikt
til Sagmo, Sulitjelma i Fauske kommune
På bakgrunn av søknad fra Fauskelysverk AS (FL) gav NVE den 5.4.201 L FL fritak fì'a leveringsplikt
til en fritidseiendom, eid av Gerd Hultmann, på Sagino i Fauske kommune, Nordland fylke. NVE vektla
i dette vedtaket at Sagmo er en fiitidsbolig med lavt uttak, og at kostnadene ved å opprettholde en
fOltsatt nettilknytning ville væit vesentlig høyere enn forventede nettleie inntekter fra området. Det vises
til KE- notat nr. 8/20 L 1 Bakgrunn for vedtak for nærmere redegjørelse for vårt vedtak. NVEs vedtak er
nå blitt påklaget av part i saken.

Klagen

Gerd Hultmannhar i brev av 30.4.201 i påklaget NVEs vedtak. Hultmann ønsker at hennes eiendon: skal
fortsette å være tilknyttet FLs ,strømnett. Det er klaget innen rett tid, jf. forvaltningsloven§ 29.

Bultmann klager på bakgrunn av at hun er uenig i NVEs skjønnsutøvelse, og at det har fremkommet nye
opplysninger i etterkant av NVEs vedtak. Det som er nytt i saken erat hun: nå har søkt kommunen om å
få benytte dengjeldcnde fritidsboligen på Sagmo til helårsbolig. Søknaden tilkomlTunen er dateit
29.4.201 I, og kopi er vedlagt klagen, Hultmann anfører i klagen at 10kålstrømforsyt1ing blir U1imelig
dyit, og at transport av tilstrekkelige mengder av bensin blir problematisk da veien er vinterstengt.
Hultmann føyer til at hun ikke synes at 3km med nedgravd kabeltil Sagmo er langt i forhold til at FL
tidligere har lagt 3 mil med kabel til Ballvunnct.

NVEs Iierknader

NVE fant i vår vurdering av 5.4.2011 at en reinvestering i nettilkliytningen til Sagmo, med en reell
nettkostnad på 011 lag 20 kr/kWh, er særlig kostnadskrevende, og at det er samfunnsmessig rasjonelt å
etablere lokal strøinforsyningpå stedet. NVE var på vedtakstidspunktet klar over at Hultmann fant det
urimelig å miste nettilknytningen, og at veien til Sagmo var vinterstengt.

~I, l Gerd Hultmanl1 har isine høringsuttalelser gitt uttrykk for at hun har Iiatt planer om å flytte til Sagmo på
helårsbasis. Hultl1ann leveite inn søknad til Fauske kommune om å få bo på Sagmo på helårsbasis koit
tid før klagen ble innleveit, Etter NVEs vurdering kun dette ikke tillegges vekt, ettersom Hultmann ikke

E-posl: nve~nve.no, Internell: ww.nve.no. Poslboks 5091. Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Telefaks: 22959000

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 76940508971

Hovedkontor Region Mldt.Norge Region Nord Region Sør Region Vest Region øst

Drammensveien 211 Vestre Roslen 81 Kongens gale 14-18 Anton Jenssensgate 7 Naustdalsvn lB Vangsveien 73

Postboks 5091, Majorstuen 7075 TILLER 8514 NARVIK Postboks 2124 Poslboks 53 Postboks 4223

0301 OSLO Telefon: 72 89 65 50 relefon: 76 92 33 50 3103 TØNSBERG 6801 FØRDE 2307 HAMAR
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Mf. ~
hadde brukt den gjeldende eiendommen til helårsbolig da NVE fattet avgjørelsen om fritak fra
leveringsplikt.
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Konklusjon

NVE kan ikke se at klagen har brakt frem nye vesentlige momenter som svekker hovedbegrnnelsene
for å gi Fauske Lysverk AS fritak fra leveringsplikt til Sagmo. NVE vurderer derfor at det ikke er
grunnlag for å endre eller omgjøre vårt vedtak, og oversender med dette saken til Olje- og
energidepartementet for endelig avgjørelse, jf. forvaltningsloven § 33.
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Meçl-hilsen

~t
avdelingsdirektør

.L)~
Are Olsen -~
seksjonssjef
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Kopi:

Fauske Lysverk AS, Postboks 2, 820 L FAUSKE

Gerd Hultman, Skogstjerna 20, 8250 ROGNAN
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