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FAUSKE KOMMUNE

ADMINISTRATIVT VEDTAK

Sak nr.: 006/12

I 

JoumalpostID: 11/9443 I
Arkiv sakID: 11/776 I Saksbehandler:

I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Paul Erik Aakerli

I Dato: 25.10.2011

FRANK HJEMGAM, HJEMGAM. SØKNAD OM TILLATELS ETIL FRADELING
AV BOLIGTOMT A V EIENDOMMEN GNR. 97 BNR. 1 PÅ HJEMGAM. KLAGE PÅ
VEDTAK

Saksutredning:

Søknaden gjelder tilatelse til fradeling aven boligtomt med areal ca. 1,5 daa av eiendommen
gnr. 97 bnr. 1 beliggende på Hjemgam.

Angjeldende område ligger i et område som i stadfestet kommuneplan arealdelen er regulert
til LNF-B, hvor spredt boligbygging er tilatt på visse vilkår.
Av vilkår nevnes bL.a. følgende:

-. Tömter må iKke léggëSuf slik at det blir en dårlig aróiidèfihg for landbruet
. Boliger måha en avstand på min. 15 m. fra dyrka mark

. Adkomst til bebyggelse skal ikke legges over dyrka mark

I angjeldende sak vil adkomst tilomsøkt boligtomt legge beslag på dyrkamark i en lengde av
ca. 60-70 m. Dette er ikke i tråd med vedtatt plan.

Rådmannen kan ikke se at det er grulag for å vurdere dispensasjon fra vedtatt plan i saken.

Det har vært dialog med søker hvor bL.a. kommunens jordbruksansvarlig har foreslått 2 -3
andre tomtealternativer. Alle disse ligger innenfor det som kan aksepteres i hht vedtatt
arealplan. Foreslåtte alternativer var ikke aktuell å vudere for søker. Søker velger å
opprettholde sin søknad på omsøkt boligtomt.

Med bakgrunn i at omsøkt fradeling ikke er i tråd med vedtatt kommuneplan arealdelen finner
rådmanen at omsøkt fradeling ikke kan innvilges.

VEDTAK:

Med hjemmel i vedtatt kommuneplan arealdelen for Fauske kommune samt dens
bestemmelser, hvor det framommer at adkomst til boligtomt ikke må legges over
dyrka mark, innvilges ikke søknad om fradeling av boligtomt av eiendommen gnr. 97
bnr. 1 som omsøkt.



NYE OPPLYSNINGER I SAKEN

Vedlegg:
l. Kopi av klage med kartkopi fra Frank Hj emgam datert 17.07.20 Il

2. 2 stk kopi ortofoto

Frank Hjemgam søkte om tilatelse til fradeling av boligtomt av eiendommen gnr. 97 bnr. 1
på Hjemgam. Søknaden ble behàndlet administrativt. Søker fikk avslag på søknaden, jfr
vedtak i DEL-sak 109/11. Begrunnelse for avslaget framommer i saksutredning ovenfor.

I brev av 17.07.2011 påklager Fran Hjemgam administrativt vedtak. Klagen legges fram for
planutvalget for behandling/avgjørelse.

Et samtykke til omsøkt fradeling krever at omsøkt fradeling er forsvarlig i hhtjordloven.
Videre kreves et samtykke tilomsøkt fradeling dispensasjon fra nylig vedtatt kommuneplan
arealdelen.

Saken har vært sendt på høring til Fylkesmanen i Nordland samt Nordland fylkeskommune
hva angår dispensasjon fra vedtatt kommuneplan arealdelen.

I brev av 13.09.2011 anbefaler Nordland fylkeskommune at det ikke gis dispensasjon i saken.
Begruelsen for dette er at fylkestinget gjennom arealpolitiske retningslinjer har vedtatt at
omdisponering av dyrka mark skal reduseres.

Saken er behandlet av fagansvarlig landbruk i hhtjordloven. Av saksframlegget framkommer
følgende:

Det søkes omfradeling/omdisponering av et areal på 1,5 dekar til boligtomt og adkomstvei i
et område medfulldyrka mark samt skogsmark med middels bonitet som regnes som lettbrukt
dyrkbart areaL. Omsøkte areal ligger i et område som i gjeldende kommuneplan er lagt ut til
LNF-område hvor spredt boligbygging kan tilates. For slik spredt bebyggelse gjelder bL.a.
følgende i henholdtil kommuneplanens arealdeL.

. Tomter skal ikke være større enn 1 dekar

. Tomter skal ikke legges ut slik at det blir en dårlig arronderingfor landbruket.

. Boliger skal ha en avstand på minst 15 meter til dyrka mark.

. Adkomst til spredt bebyggelse skal ikke legges over dyrka mark.

Av omsøkte tomt utgjør selve boligareal ca 1,15 dekar og omfattes av skogarealet som regnes
som lettbrukt dyrkbart areaL. Arealetfor adkomstvei ligger på ca 0,1 da annet areal og 0,25

dekar fulldyrka jord. Adkomstveien vil dele et større langstrakt areal medfuiidyrka jord på
tvers.

Av produksjonsareal har eiendommen 104,8 dekar medfulldyrka areal, 23,4 dekar med
innmarksbeite og 2595, 7 dekar med produktiv skogsmark. Mer enn halvparten av skogsmarka
er vanskelig eller umulig å drive med dagens situasjon.

Eiendommen er ikke i jordbruksmessig drif ved eier men en del av dyrkamarka høstes av
annet gårdsbruk i drif. Søker har en god del drif i skogen og bebor eiendommen selv.
Erverver er søkers sønn.



Saksbehandler har sammen med søker og erverver vurdert tre andre tomtealternativer på
eiendommen som i ulik grad kunne anses som gunstigere for landbruket enn omsøkte tomt.
Søker var imidlertid ikke interessert i noen av disse alternativene.

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

Ijordloven, § 9 fremgår det at: "Dyrkajord må ik1ge brukast tilføremål som ik1ge tek sikte på
jordbruksproduksjon. Dyrkbar jord må ik1ge disponerast slik at ho ik1ge 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 i følge jordloven, § 9 bL. a. tas
hensyn til: "god1gende 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 til om
eiendommen har flere gnr/bnr og etter landbruksmyndighetens s1gønn 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 god1gente planer for arealbruken med grunnlag i plan- og bygningsloven
samt hensynet til kulturlandskapet.

Det er etter forholdene en passelig stor landbrukseiendom som her blir berørt. Siden en stor
del av skogarealet vanskelig kan drives, er den likevel noe mindre enn det man umiddelbart
får inntrykk av. Det eiendommen har relativt sett minst av, er dyrka mark. Slik sett synes det
lite gavnligfor eiendommen å miste 0,25 dekar medfulldyrka areal til en adkomstvei som
også vil dele et større sammenhengende fulldyrka areal i to, samt miste 1,15 dekar med
lettbrukt dyrkbart areal som i tilegg ligger slik til /it det skiler to områder medfuiidyrka
areal.

Hvis fradelingen gjennomføres, vil både detfuiidyrka og det dyrkbare arealet som omfattes av
søknaden, normalt måtte regnes som tapt for jordbruksproduksjon i fremtiden.

Etablering av et bolighus på omsøkte tomt synes dessuten å kunne virke negativt for
kulturlandskapet i området idet huset vil bli liggende på en bakkekant forholdsvis høyt i
terrenget midt i et jordbruksområde.

Det er ikke samfunnsinteresser av større vekt som taler for omsøkte omdisponering(fadeling.

Omsøkte fradeling/omdisponering er for øvrig klart i strid med gjeldende kommuneplan idet
adkomstveien må bygges overfuiidyrka mark. Tomten er også større enn 1 dekar og vil
medføre en dårligere arrondering for eiendommens produksjonsareal ved at et større
fulldyrka areal blir delt i to av adkomstveien. Selve hustomten vil i tilegg kunne bidra til å
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forhindre oppdyrking som vil binde sammen to områder med dyrkamark. Det kan dessuten
stiles spørsmålstegn ved om det vil være mulig å bygge et hus på omsøkte sted uten at
avstanden ti dyrkamark på en eller annen side blir mindre enn 15 meter.

Med bakgrunn i det forannevnte synes det ikke akseptabelt å tilate omsøkte omdisponering.
Siden eiendommen ikke har større samlede produksjonsareal en det den har, synes

fradelingen av dyrka og dyrkbart areal ikke å være forsvarlig med hensyn til eiendommens
avkastning.

Fagansvarlig landbru har gjort følgende vedtak i sinjordlovsbehandling:

VEDTAK
Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens § 9 og § 12 ikke
tilatelse til omsøkte omdisponering og fradeling av tomt til bolig og adkomstvei.

Avslaget begrunnes med at det i forhold til jordlovens § 9 (omdisponering av dyrka og
dyrkbar mark) er vanskelig å finne noen samlet begrunnelse for at jordbruksinteressene bør
vike. Omdisponeringen vil samtidig medføre drifs- og miljømessige ulemper for landbruket
kan virke negativfor kulturlandskapet, vil være vanskelig å reversere og er i tilegg klart i
strid med kommuneplanens arealdeL.

Med hensyn til jordlovens § 12 (fadeling) begrunnes avslaget med at fradelingen ikke kan
anses å være forsvarlig med hensyn til eiendommens avkastning, og også vil medføre drifs-
og miljømessige ulemper av betydning for jord- og skogbruket. Fradelingen vil i tilegg være

klart i strid med kommuneplanens arealdel.

Det er ikke samfunnsinteresser av større vekt som taler for omsøkte omdisponering(fadeling.

Rådmannen konklusjon:
Med bakgru i nylig vedtatt kommuneplan arealdelen samt den utredning fagansvarlig
landbruk har gjort i saken, finner ikke rådmannen å kunne anbefale klagen fra Frank
Hjemgam tatt til følge. Rådmannen finner heller ikke at det er grulag for å gi dispensasjon

fra vedtatt kommuneplan arealdelen i angjeldende sak

NY INNSTILLING:

Klage fra Frank Hjemgam på vedtak i DEL-sak 109/11 av dato 05.07.2011 står ved
lag.

Etter vurdering er det ikke fuet grag for å gi dispensasjon fra vedtatt
kommuneplan arealdelen i angjeldende sak. Begrunnelsen for dette framkommer i
skogbrussjefens utredning/vedtak.

Klagen oversendes Fylkesmanen i Nordland for endelig avgjørelse.

Per Gunar Pedersen
konst. Rådmann



Til Fylkesmannen i Nordland Hjemgam 17.07.11
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Fauske kommune

V/Plan /utvikling

P:B 93 8201 Fauske.

Vedrørende anke på sak nummer 109/11, søknad om fradeling av boligtomt med areal på
1,5 daa av eiendommen gnr.97 bnr 1. på Hjemgam.

Med avslag i begrunnelse at det ikke må legges adkomst til boligtomt over dyrka mark.

Saksbehandler i kommunen hadde ingen innvendinger i mot selve tomtevalget.

Vi anker vedtaket med begrunnelse i at :

Eksiterende vei til eiendom 97/8 kan flyttes og brukes som adkomst til ny tomt, og fremdeles

tilgjengelig for 97/8. Eiendommen 97/8 ligger nå innlemmet i 97/1.

Vei til 97/8 har vært brukt i minimum 100 år, den brukes fremdeles i dag som adkomst vei.

Eventuelt kan eksisterende vei til 97/8 benyttes som adkomst til ny tomt utskilt av 97/1, da
berøres det ikke noe av dyrket mark til adkomst av ny tomt.

Kjøper av ny tomt har Odel på eiendommen 
97 /1, det vill være hensiktsmessig med

bosetning nært, men samtidig ikke for. 
nært eksisterende bebyggelse og familie daeventuelt

nytt hus vil være en økonomisk 
sikkerhet i overtakelse og videre drift av bruket.

De andre alternativene som kommunens representant har foreslått vil ta mer areal av
dyrket mark, enn flytte av vei.

Med vennlig hilsen

Frank Hjemgam ila/lk lIJ'~:J°A-
'-,

Hjemgam 8211 Fauske.

Vedlegg kart.
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