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GUNNAR RABBEN, VALNESFJORD. SØKNAD OM FRADELING AV TOMT TIL
FRITIDSBOLIG AV EIENDOMMEN GNR. 61 BNR. 5 PÅ NYSTAD. SØKNAD OM
DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN AREALDELEN. KLAGE PÅ VEDTAK

Saksutredning:

Søknaden gjelder tilatelse til fradeling avtomt til fritidsbolig av eiendommen gnr. 61 bnr. 5
på Nystad. Det søkes også om dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen for å få
gjennomført omsøkt fTadeling. Vedlagt søknaden følger kar som viser tomtens beliggenhet
samt biloppstillngsplass.

I bht søknaden skalomsøkt fritidstomt overdras til sønn av bror til søker.

Angjeldende område/Nystad er i stadfestet kommuneplan arealdelen reguler t til LNF-B, hvor
kùn spredt boligbygging er tilatt. En fradeling som omsøkt krever således dispensasjon fra
vedtatt kommuneplan arealdelen samt dens bestemmelser.

I 2004 fremmet søker en likelydende søknad om fradeling av tomt til fritidsbolig på Nystad.

Søknaden ble avslått med hjemmel i den gang gjeldende kommuneplan arealdelen,
Det ble videre i vedtaket sakt: "I forbindelse med rullering av kommuneplanen arealdelen vil
det bli tatt initiativ til å se på mulighetene for å legge forholdene til rette forfritidsboliger i
deler av Nystadområdet".

Under rulleringsprosessen ble det avholdt administrasjonen et arbeidsmøte med planutvalget,
hvor alle innomne innspil/merknader ble gjennomgått og diskutert med utvalget.
Problemstilingen vedrørende kombinasjon av boliger/fritidsboliger innenfor Nystadområdet
var et av temaene som ble tatt opp med utvalget.

Rådmanen er av den klare oppfatning at planutvalget ga klar tilbakemelding til
administrasjonen om at det ikke var ønskelig med en blanding av boliger og fritidsboliger
innen området LNF-B2 (Gnr. 61 - Nystad ligger innenfor dette området).

Vedtatt plan inneholder områder hvor det er tilatt med kombinasjon av spredt
boligbygging/fritidsboliger. I Valnesfjord gjelder det områdene LNF-BC1 og LNF-BC2.
Områdene ligger lengre nord i Valnesfjordbygda.



1---------

Med bakgrunn i ovennevnte finner rådmannen ikke å kunne anbefale dispensasjon fra vedtatt
kommuneplan samt dens bestemmelse hva angår tilatelse til fradeling av tomt til fritidsbolig
av eiendommen gnr. 61 bnr. 5, beliggende innenfor området merket LNF-B2 i vedtatt
kommuneplan arealdelen.

VEDTAK:

Med hjemmel i vedtatt kommuneplan arealdelen samt dens bestemmelser for Fauske
kommune, vedtatt 14.02.2011, innvilges ikke søknad om fradeling av tomt til
fritidsbolig av eiendommen gnr. 61 bnr. 5.

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN

Bilag: Kopi av klage fra Gunar Rabben, innstemplet her 20.09.201 L

Kopi av søknad fra Gunnar Rabben datert 15.08.2011
2 stk. kartkopier

Gunnar Rabben søkte i brev av 15.08.201 1 om tilatelse til fradeling av tomt til fritidsbolig av
eiendommen gnr. 61 bnr. 5 på Nystadi Valnesfjord. Det ble også søkt om dispensasjon fra
kommuneplanen arealdelen for å få gjennomført omsøkt fradeling.

Søknaden ble behandlet administrativt. Søker fikk avslag på søknaden. Begrunnelsen for
avslaget framkommer i saksutredning ovenfor.

Gunnar Rabben påklager administrativt vedtak, og klagen legges fram for planutvalget for
avgjørelse.

Et eventuelt samtykke til omsøkt fradeling krever at saken også blir behandlet i bht jordloven.
Saken er således behandlet av fagansvarlig landbruk.
Av saksframlegget framkommer:

Det søkes om fradeling av hyttetomt på 0,5- l, O dekar fra eiendommen. Området som
opprinnelig var omsøkt lå ca 50 meter nærmere eiendommens tun. Søker har imidlertid i
samråd med skogbrukssjefen funnet åjlytte omsøkte tomteareal noe lenger mot øst slik at
omsøkt tomt blir liggende ca 135 meter østfor tunet i en høyde av ca 65 meter o.h.. Arealet
består dels av glissent tresatt impediment samt litt skogsareal med lav skogbonitet med
småvokst glissen bjørkeskog.

Det søkes også om tilatelse til å avstå rett til oppstilingsplass for bil på et areal (ca 0,03
dekar) mellom gårdsveien, dyrkamarka og Gunnar Rabbens boligtomt (gnr 61/45). Dette
arealet er å regne som såkalt annen jorddekt fastmark og synes ikke å kunne utnyttes i særlig
grad i forbindelse med landbruksdrifen.

Omsøkte areal ligger arronderingsmessig gunstig til og synes ikke å vile bli liggende til
hinder for fremtidig skogsdrif i området.

Omsøkte fradelinger er ikke i samsvar med vedtatt kommuneplans arealdel.

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 jlere gnr/bnr og etter landbruksmyndighetens slqønn 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 utfra hensynet
til den avkastning eiendommen kan gi. Når saken skal avgjøres, skal det bL. a. tas hensyn til
om deling kanføre til drifs- og eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det skal
også tas hensyn til godlqente planer for arealbruken med grunnlag i plan- og bygningsloven
samt hensynet til kulturlandskapet.

Det synes ikke å være samfunnsinteresser av stor vekt som taler for at fradelingen bør tilates.

Siden omsøkte tomt kun omfatter skogsareal med lav skogbonitet bevokst med småvokst
glissen bjørkeskog samt glissent tresatt impediment, synes omsøkte fradeling å være
forsvarlig med hensyn til eiendommens avkastning. Det at omsøkte tomt også har en gunstig
plassering med hensyn til ikke å vile bli til hinder for eiendommens fremtidige skogsdrif,
styrker en slik vurdering. Omsøkte rett til oppstilingsplass for bil synes også å være
forsvarlig på dette viset idet dette arealet ikke synes å ha noen bruksverdi av betydningfor
eiendommen.

Omsøkte fradelinger synes ikke å vile medføre drifs- og/eller miljømessige ulemper av
betydningfor jord- og skogbruket i området.

Fagansvarlig landbru konkluderer med at det i bhtjordloven er forsvarlig å fradele en tomt
til fritidsbolig på ca. 0,7 daa.

GunarRabben anfører i sitt klagebrev at det i området Nystad er fradelt flere tomter til
fritidsformåL. Dette er korrekt, men disse er i all hovedsak fradelt før Fauske kommune fikk
vedtatt sin kommuneplan arealdeL.

Det har vært dialog mellom Gunar Rabben og fagansvarlig landbruk hva angår flyting av
omsøkt tomt til fritidsbolig. Omsøkt tomt flytes noe østover, ca. 135 m fra tunet, og høyere
opp i terrenget. Med en slik løsning unngås den direkte samenblanding av
boliger/fritidsboliger. Gunar Rabben aksepterer en slik flyting.

Rådmanens vurdering:
Med den begrunnelse som framommer i klagen samt at omsøkt tomt trekkes østover/ikke
kommer i direkte konflkt med eksisterende bebyggelse /tun, anbefaler rådmanen at klagen
fra Gunar Rabben tas til følge.

Rådmanen anbefaler videre at planutvalget gir dispensasjon fra vedtatt kommuneplan
arealdelen slik at tilatelse til fradeling av 0,7 daa av eiendommen gnr. 65 bnr. 5 kan
gjennomføres. Dette begrunnes med at omsøkt fradeling ikke kommer i konflkt med
eksisterende bebyggelse/ikke sammenblanding av boliger/fritidsboliger.

NY INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gir planutvalget dispensasjon fra
vedtatt kommuneplan arealdelen samt dens bestemmelser, slik at fradeling av 0,7 daa
av eiendommen gnr. 61 bnr. 5 kan gjennomføres.



Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20~ 1 meddeles med dette tilatelse til
fradeling av 0,7daa av eiendommen gnr. 61 bnr. 5.

Ny eiendom skal ha tinglyst rett ti biloppstilingsplass på eiendommen gnr. 61 bnr. 5.

Per Gunar Pedersen
Konst. rådmann



Gunnar Rabben

Nystad

8215 Valnesfjord

Fylkesmannen i Nordland

8000 Bodø
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i ovennevnte'sakble det avslå'ttå fradèle1:omftil fritidsboiìgfra gnr. 61, bnr. 5 i Fauske.

I saksutredningen framgår det at planutvalget ikke ønsker en blanding av boliger og

fritidsboliger på Nystad. Ut fra saksutredningen kan det virke somom planutvalget ikke har

vært klar over at det allerede er en blandingav boliger og fritidsboliger på Nystad - gnr. 61 i

Fauske. Det nevnes ikke i saksutredningen at det allerede er bygget 7 fritidsboliger på
Nystad. Flere av disse ligger helt inntil eksisterende boliger, mens tomta som søkes fradelt

ligger helt i yterkant mot utmark og vii være helt uten sjenanse for eksisterende bebyggelse.
Det nevnes heller ikke noe om utviklingen i senere tid med boliger der reell bruk går over fr~,

bolig til fritidsbolig.

Sender vedlagt et kart der fritidsboliger er merket grønt og boliger som i dag reelt benyttes
som fritidsboliger er merket oransje. Har også markert grønt for 4 fritidsboliger bygget på

gnr. 60 - Djupos, og som ligger nær den tomt som ønskes fradelt., Tomten som ønskes
fradelter merket blått og ligger ca. :20 m hØyere i terrengetenn boligen på gnr. 61/5 og

terrenget mellom boligen og tomten består av skogsterreng.

Sender også vedlagt kopi avsøkriad tlf Fauske kommune dat. 15~08.2011.

Etter som jeg føler vedtaket er urimelig iforhold til tidligere fradelinger og ikke anser

saksutredningen dekkende for de faktiske forhold, ber je-g om at vedtaket endres.

Med hilsenÇ~?~
Gunnar Rabben
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Gunnar Rabben

Nystad

8215 Valnesfjord

Valnesfjord den 15. august 2011.

Fauske Kommune

Postboks 93

8201 FAUSKE

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA AREALPLANEN TIL FRADELING AV TOMT FRA GNR. 61,

BNR. 5 TIL FRITIDSBOLIG FOR RUNE RABBEN

Jeg viser til tidligere søknad dat. 28.06.2004 med Deres referanse: 04/7532/PEA der

søknaden ble avslått, men der det i vedtaket ble skrevet at man vile ta initiativ til å se på

mulighetene for å legge forholdene til rette for fritidsboliger i deler av Nystad~området i

forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdeL.

Et innspil fra meg i forbindelse med høringen av ny arealplan ble ikke tatt til følge, men der

var det lagt på en kommentar om at det kunne søkes om dispensasjon fra arealplanen for
fradeling av 1 hytetomt.

Rune Rabben arbeider i dag i politiet i Oslo. Han er sønn til min bror - Kåre Rabben, Bertnes,
Bodø. Rune har i alle år hatt sterk tilknytning til vår famile og Nystad i Valnesfjord. Han har

bL.a. feiret jul hos oss i mer enn 30 år. Han er også enfriluftsmann som har mange turer til
Persjursodal (lilletokdal). Min far - Aliks Rabben - hadde også et sterkt ønske om at Rune

kunne få utskilt ei tomt her på gården.

Jeg oversender vedlagt kartutsnitt som viser ønsket plassering ay tomta og
biloppstillngsplass. Adkomst til tomta vii skje etter skogsvei og videre etter en gammel buvei

like ved utmarksgjerdet. Den gamle buveien er i dag kun i bruk når Svein Nystad slipper sine

sauer på fjellet på våren og som adkomst ti skogsveien med scooter på vinteren. Ei

hyttetomt i dette området vii ikke være til hinder for verken drift av jord eller skog
tilhørende bnr. 5 eller andre bruk på gnr. 61. Biloppstilingsplass vii kunne anlegges i grensen

mot bnr. 45 og gårdsvei til bnr. 5 der det blir en trekant som ikke egner seg for maskinell
høsting.

Med bakgrunn i ovenstående søker jeg herved om dispensasjon til fradeling av ei hytetomt
fra gnr. 61, bnr. 5 i Fauske til Rune Rabben.

Med hilsen

Gunnar Rabben
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