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FRITIDSBOLIG AV EIENDOMMEN GNR. 65 BNR. 10 I ØVRE VALNESFJORD.
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Vedlegg: L. Kopi av søknad om dispensasjon fra søker datert 25.07.2011
2. 2 stk. karkopier

Sammendrag:

Det søkes om tilatelse til fradeling av tomt til fritidsbolig av eiendommen gnr. 65 bnr. 10
beliggende ved Østerkløft i øvre Valnesfjord.

Omsøkt areal ligger i et område som i stadfestet kommuneplan arealdelen er regulert til
byggeområde - formål: Turist-bygg/anlegg/camping. Et samtykke til fradeling som omsøkt
krever således dispensasjon fra vedtatt kommuneplan arealdelen samt dens bestemmelser.

Vedlagt søknad om fradeling følger søknad om dispensasjon,

Adg~gen til å dispensere fra vedtatt plan er blitt vesentlig innskjerpet ved innføring av ny plan-
og bygningslov. 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, og vilkårene for å gi dispensasjon er strammet inn - fordelene ved å gi dispensasjon skal
være vesentlg større enn ulempene. Det skal foreligge en begruet søknad fra søker.

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. Med bakgr i denne prosessen har
kommunestyret vedtatt den arealdisponeringen som framkommer i planartet.

(

Det var i rulleringsprosessen fokus på tomter til fritidsboliger i Valnesfjord. Det ble avholdt et
arbeidsmøte mellom planutvalget og administrasjonen i forbindelse med gjennomgang av alle
innomne innspil til rulleringsprosessen. I møtet ble problemstilingen blanding av
boliger/fritidsboliger diskutert, og rådmannen er av den oppfatning at utvalget klart tilkjennega at
det ikke var ønskelig med blanding!kombinasjon av boliger og fritidsboliger i nedre del av
Valnesfjordbygda, men at en slik kombinasjon var naturlig i øver del av bygda, bL.a i området
Østerkløft.



Dette framkommer også vedtatt i planen, hvor det ble lagt ut 2 områder - LNF-BC1 og LNF-
BC2 i øvre Valnesfjord.

Omsøkt fradeling ligger like nord for LNF-BC2 - innenfor et område merket Tl. Tl er i vedtatt
kommuneplan er regulert til byggeområde - formål: Turist-bygg/anlegg/camping - dvs ikke
LNF-A. Like øst for omsøkt fradeling er det tidligere, ca. 1992, fradeIt hyttetomt fra samme
eiendom. Denne eies i dag av søker. Omsøkt tomt skal i hht søknad overdras til søkers datter.
Vest for omsøkt fradeling er det regulert inn et hyttefelt H4.

I angjeldende sak anser rådmannen det ikke problematisk å vurdere å gi dispensasjon fra vedtatt
kommuneplan. Det begrues med: Omsøkt tomt ligger i ytterkant av et område som er regulert
til byggeområde - formål: Turist-bygg/anlegg/camping, tett opp til områder hvor hytebygging
er tilatt. Området er ikke LNF - A.

Da Regionale og statlige saksområder ikke blir berørt (området er ikke LNF-A-område) er
søknaden om dispensasjon ikke oversendt Fylkesmanen i NordlandIordland fylkeskommune
til høring.

Etter en totalvurdering av saken anbefaler rådmannen at det gis dispensasjon fra vedtatt
kommuneplan arealdelen samt dens bestemmelser, slik at fradeling av 1 daa. av eiendommen
gnr. 65 bnr. 10 kan gjennomføres.

INNSTILLING:

Med hjemmel i plan:" og bygningslovens § 19-2 gir planutvalget dispensasjon fra vedtatt
kommuneplan arealdelen samt dens bestemmelser, slik at fradeling av 1 daa av
eiendommen gn. 65 bnr. 10 kan gjennomføres.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20- 1 meddeles med dette tilatelse til fradeling
av 1 daa av eiendommen gnr. 65 bnr. 10 på følgende betingelser:

Det må foreligge samtykke fra vegeier av Fv 530/Statens vegvesen hva angår utvidet
bruk av eksisterende avkjørsel for eiendommen gnr. 65 bnr. 10.

Per Gunnar Pedersen
Konst. rådmann
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLAN

Da jeg ønsker å få fradelt hytetomt fra min eiendom i Østerkløft, Valnesfjord,. søker jeg herved om

dispensasjon fra kommuneplan over det aktuelle området. Gnr.65. Bnr.l0.

Min begrunnelse for denne søknaden er som følger:

- Det aktuelle området har ingen dyrkbar jord eller skog som er egnet for nærings- eller
jordbruksformåL.

-Området ligger nesten helt i ytterkant av det regulerte området.

-Jeg ser på det som usannsynlig at det i fremtiden kan være aktuelt med turist- eller
næringsvirksomhet på denne allerede private eiendommen.

-Området er ikke LNF regulert.

-Det var mine foreldres, Olga og Harald Gerhardsens, ønske at min datter en gang i fremtiden skulle
få hyttetomt på eiendommen.

-Siden barndommen, og til dags dato har min datter vært flittig bruker av eiendommens hus og
uteareal. Hennes tilhørighet til området, er uten tvil stor.

-Min datter og hennes famile er med på å holde liv i området og hun føler en sterk tilknytting til

stedet. Noe som betyr at de vii forvalte området på en god og positiv måte.

Jeg håper på positivt svar.

~~nnlig ~i1se . ....

R~~d Pedersen
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