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ASLE SOMMERLI, KLUNGSET. SØKNAD OM FRADELINGA V 2 BOLIGTOMTER
AV EIENDOMMEN GNR. 117 BNR. 8 PÅ KLUNGSET. SØKNAD OM DISPENSASJON
FRA VEDTATT KOMMNEPLAN AREALDELEN.

Vedlegg: 2 stk. kartkopier

Sammendrag:
Asle Sommerli søker om tilatelse til fradeling av 2 boligtomter/tomter til eksisterende
bebyggelse på eiendonien gnr. 117 bnr. 8 beliggende på Klungset.

Med bakgrunn i vedtatt koniunep1an arealdelen, (området er i planen regulert til LNF-A-
område), krever et samtykke til fradeling som omsøkt dispensasjon fra vedtatt plan.

I tråd med saksbehandlingsreglene er søknaden oversendt Fylkesmannen i Nordland samt
Nordland fylkeskommune til uttalelse.

Nordland fylkeskoniune har brev av 08.07.2011 ingen merknader til søknaden, men viser til
tiltakshavers aktsomhets - og meldeplikt dersom en under markinngrep skulle støte på
forninner, jfr. kulturlovens § 8 andre ledd.

Fagansvarlig landbruk har behandlet søknaden og finner med hjeniel i jordlovens § 12 og § 9
og gi samtykke til fradeling av 2 parseller med areal henholdsvis 6,8 daa og 4,8 daa.
A v hans saksframlegget framommer:
Det søkes om fradeling av 2 tomter for to våningshus og en drifsbygning på eiendommen. Den
ene av tomtene (parsell 1 til Asle Sommerli) har et samlet areal på 6, 7 dekar hvorav 4,1 dekar er
fulldyrka, 0,8 dekar innmarksbeite, 0,3 dekar skogsmark og 1,5 dekar annenfastmark. Den
andre tomten (parsell 2 til Eleonor Anna Sofie Korneliussen) har et totalt areal på 4,8 dekar
hvorav 0,5 dekar er fulldyrka areal, 1,8 dekar innmarksbeite og 2,5 dekar annenfastmark.

Resten av landbrukseiendommen skal overdras som tileggsjord til annen eiendom i området, gnr
117, bnr 1 som eies av Johan Isak Stokland. Denne eiendommen har et sanilet areal på ca 286
dekar hvorav ca 35 dekar er fulldyrka og ca 177 dekar er produktiv skog. Eiendommen er i drif
med sauehold. Den er så vidt liten at det vil være en god styrking av arealgrunnlaget å få lagt til
ca 30 dekarfulldyrka mark og ca 200 dekar produktiv skogsmark.



For at eier av gnr 117, bnr 1 skal kunne nå det dyrka arealet på oversiden av hus parsellene som
søkes fradelt, må han ha tinglyst rett til å bruke den eksisterende traktorvei som går over begge
omsøkte paseller og opp til dette arealet.

De to parsellene som søkesfradelt, bør ha tinglyst rett til å bruke gårdsveien som går fra riksvei
80 og opp til parsellene.

De følgende vurderingsprinsipp i naturmangfoldsloven (§8, § 9, § 10, § 11 og § 12) er med å
danne grunnlag for saksbehandlers vurdering. Med grunnlag i de data som er registrert i
Naturbasen og Artdatabanken og den kunnskap saksbehandler selv har, synes omsøkte fradeling
ikke å komme i konflikt med verdifulle naturtyper og/eller rødlistearter.

Ijordloven, § 9 fremgår det at: "Dyrkajord må ikkje brukast tilføremål som ikkje tek sikte på
jordbruksproduksjon. Dyrkbar jord må ikkje disponerast slik at ho ikkje vert eigna til
jordbruksproduksjon i framtida. "

Det kan gis dispensasjon fra dette forbudet dersom man etter en samlet vurdering finner at
jordbruksinteressene bør vike. Ved beslutning om dette skal det ifølgejordloven, § 9 bl.a. tas
hensyn til: "godkjende planar etter plan- og bygningslova, drifs- eller miljømessige ulemper for
landbruket i området, kulturlandskapet og det samfunnsgagnet omdisponering vil gi. " Det skal
også tas hensyn til om arealet kan tilbakeføres til jordbruksproduksjon.

Jordlovens § 12 forbyr deling av eiendom som blir nyttet eller kan nyttes til jordbruk eller
skogbruk uten samtykke fra landbruksmyndighetene. Dette gjelder uten hensyn ti om

eiendommen har flere gnr/bnr og etter landbruksmyndighetens skjønn må regnes som en
drifsenhet. I § 12 fremgår det også at landbruksmyndigheten kan gi tilatelse til deling dersom
samfunnsinteresser 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 til drifs- 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.

Omsøkte fradelinger vil medføre at et samlet areal på 11,5 dekarfradeles omkring eiendommens
våningshus og drifsbygning slik at resten av eiendommen på i alt 313,8 dekar kan overføres som
tileggsjord til nabo bruk i drif (gnr 117/1). En slik overføring av tileggsjord til gnr 117/1 må
anses som så gunstigfor jord og skogbruket på begge eiendommer samlet at en omdisponering
av dyrkamark på 4,6 dekar må kunne aksepteres. En slik overføring av tileggsjord medfører
også at fradelingen samlet sett kan anses som forsvarlig med hensyn til drifen på eiendommen
gnr 117/8. Omsøkte fradeling synes ikke å vile medføre drifs- og/eller miljømessige ulemper av
betydningfor jord- og skogbruket.

Hjemmelen til å gi dispensasjon ligger i plan- og bygningslovens § 19-2.

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



Rådmanen anfører at de landbruksfaglige vurderinger bør veie tungt i denne saken, all den tid
kommunens landbrusfaglige kompetanse har vært premissleverandør for vedtatte LNF -A-
områder.

Med bakgrunn i ovennevnte anbefaler rådmanen at det gis dispensasjon fra vedtatt
kommuneplan arealdelen slik at omsøkt fradeling kan gjennomføres.

INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir med dette planutvalget dispensasjon
fra vedtatt kommuneplan arealdelen slik at fradeling av 2 parseller, (areal parsell 1 ca. 6,7
daa. og areal parsell 2 areal ca. 4,8 daa.), kan gjennomføres.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven meddeles med dette tilatelse til fradeling som
omsøkt på følgende vilkår:

Overføring av resten av eiendom gnr 117/8 ti eier av gnr 117/1 må skje samtidig som
fradelingen av de to omsøkte parseller tinglyses.

Eier av gnr 117/1 får tinglyst rett til å brue eksisterende traktorvei over omsøkte
parseller opp til innarksbeite/dyrkaareal ovenfor parsellene. Det forutsettes at ingen av
de to omsøkte parseller skal omfatte den eksisterende bilvei som går fra riksvei 80 og
over jernbanelinja. De omsøkte parseller bør imidlertid ha tinglyst rett til å brue denne
veien som adkomstvei.

Statens vegvesen må gi samtykke til utvidet bruk av eksisterende avkjørsel til Rv 80 for
de 2 nye boligeiendommene.

Per G. Pedersen
rådmann
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