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Fauske kommune
Postboks 93

8201 Fauske

'-

Klagebehandling - Byggesak - Plassering av rampe for varemottak -
Sjøgala 78 - Tilakshaver Havnegården Fauske AS "I O P L

Vi viser til kommunens oversendelse av 07.09.2011.

Fylkesmannen stadfester kommunes vedtak om rammetilateise som omsøkt. Tiltaket
anses å være i samsvar med reguleringsplan.

Bakgrunn for klagen

Havnegården Fauske AS fremmet den 29.03.2011 søknad om rammetilateIse for etablering
av dagligvareforretning i Sjøgata 78, samt tilbygg mot øst.

Søknaden omfattet rampe for varelevering på byggets vestside mot Amfisenteret. Focus
Terrasse Borettslag, som holder til i 2. og 3. etasje i Amfi forretningssenter i Sjøgata 76,
anførte som merknad til søknaden at varemottak mot deres boliger vil gi ulemper i form av
støy, eksos og uro, som vil bli til sjenanse og forringe leilighetenes verdi. De krevde
rampen plassert på østsiden av bygget.

RammetilateIse som omsøkt ble gitt 12.05.2011 i delegert sak 074/1 1.

Innkomne merknader ble vurdert men ikke tatt til etterretning under henvisning til at
forutsetningen for å tilate boliger i forretningsgårder er at disse må tåle de ulemper gate- og
forretningslivet medfører med hensyn til støy, trafikk og lignende. Plassering av
kundeatkomst og varemottak er nøye vurdert av tiltakshaver. Vareleveransene blir dessuten
minimale sammenliknet med det behov Amfi-senteret har.

I brev av 27.05.2011 ble vedtaket påklaget av borettslaget, der det framholdes at
plasseringen av lasterampe vil medføre økt støy og sjenanse for de 11 leilighetene som
vender mot øst. De mener deres innsendte merknader verken er realitetsbehandlet eller

Statens hus

Moloveien 10, 8002 Bodø
Telefon: 75 53 15 00
Telefaks: 75520977

Kommunalavdelinga E-post
postmottak(gfmno.no
Internett
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Telefon: 75 53 1500
Telefaks: 75531583
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begrunnet av kommunen. De etterspør krav til tiltak for å redusere ulempene for det tilfellet
at tilatelsen opprettholdes og mener saken burde vært politisk behandlet.

I forberedende klagebehandling opprettholder kommunen sin vurdering av at løsning med
varemottak på vestsiden og kundeinngang på østsiden er mest hensiktsmessig ut i fra
driften av butikken. Tilgjengligheten for kunder blir bedre, spesielt for de med behov for
He-plasser. Varer vil bli levert med lastebil og ikke trailere. Lastebiler med kjøleanlegg
som ankommer sent og skal laste neste dag, skal henvises til parkering i utkanten av
sentrum.

Det faste utvalg for plansaker behandlet klagen i møte den 23.08.2011 som sak 058/11.
Det tidligere vedtak ble opprettholdt og saken bIe sendt til Fylkesmannen for
klagebehandling.

Fylkesmannens lovforståelse,vurdering og forståelse av faktum i saken

Fylkesmannens avgjørelse bygger på de opplysninger som er framommet i det skriftlige
materialet som er oversendt fra kommunen, så vel kommunens egne opplysninger som de
opplysninger klager har framlagt.

Fylkesmannen kan prØve alle sider av saken og herunder ta hensyn til nye omstendigheter.
Vi skaI vurdere de synspunkter som klageren legger fram, og vi kan også ta opp forhold
som ikke er berørt ì klagen. Vi skal legge vekt på hensynet til det kommunale selvstyre ved
prøving av det frie skjønn, jf. forvaltningslovens § 34 annet ledd.

Fylkesmannens vurdering

Det aktuelle område ligger innenfor reguleringsplan for strandpromenaden og parkering
vedtatt 06.04.2006 og eiendommen er regulert til formålet allmennyttig
forsamingslokalelforretning, K2.

Reguleringsplanen viser ikke plassering av varemottak eller atkomster spesifikt. I
bestemmelsens § 3 heter det: " Med søknader om tilatelse for bygg eller anlegg skal følge
situasjonsplan som viser trafikkskilting, konkret opparbeiding av aktuelt areal og
innpassing i planområdet og tilstørende areal. Terrengbearbeiding, møblering, atkomster
og avfallsløsninger skalframgå i byggeplaner. " (...)

Det konstateres at lasterampen ligger innenfor det regulerte byggeområdet. Det må etter
dette anses å tiligge kommunens skjønn å vurdere plasseringen etter søknad. Relevante
momenter vil være funksjonalitet i forhold ti den virksomhet som etableres,
trafikksikkerhet og ulempevirkninger for boliger og allmennhet. Når ulempevirkinger i
forhold til naboer skal vurderes, vil det være rimelig å legge til grunn at boliger i sentrum
må tåle ulemper som tilskriver seg fra ordinær forretningsvirksomhet.

Fylkesmannen har ikke merknader til kommunen vurderìnger med hensyn til plasseringen
av rampen. En finner heller ikke grunn for å kreve avbøtende tiltak utover det som følger av
forskrift om kjørende og gående trafikk (trafikkeglene), § 16 Forstyrrende kjøring og unødig

støy m.m.
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1. L eller ved bebyggelse må det ikke foregå unødvendig og forstyrrende kjØring med motorvogn. Der må det
heller ikke foregå bruk av motor på tomgang eller annen bruk av motorvogn som volder unødig støy eller
unødig utslipp av røyk eller gass.

2. I eller ved bebyggelse skal kjØrerute, fart og kjøremåte avpasses slik at ingen forstyrres unødig.

Etter en samlet vurdering på bakgrunn av ovenstående finner en ikke grunnlag for å sette til
side det skjønn kommunen har utøvd i forbindelse med rametilateIsen.

Vedtak

Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak av 12.05.2011 i delegert sak 074/11.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 1-9, jf. rundskriv T-2/09 fra
Miljøverndeparementet og brev datert 28. september 2009 fra Kommunal- og
regionaldepartementet, jf. forvaltningsloven § 34.

Avgjørelsen kan ikke påkages videre, jf. forvaltningsloven § 28.

Sakens parer er underrettet ved kopi av dette brev.

Med hilsen~~
Tor Sande (e.f.)
fung. avdelingsdirektør

~~
Lil Hildonen

rådgiver

Kopi til:
Focus Terrasse Borettslag
Fauskebygg AS
Havnegården Fauske AS

Postboks 139

Postboks 211

Sjøgata 74

8201
8201
8200

FAUSKE
FAUSKE
FAUSKE
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~ FAUSKE KOMMUNE
Plan/utvikling

Bodø kommune
Byplanontoret
Herredshuset
8010 BODØ

Saksbehandler: Paul Erik Aakerli - Telefon: 75 600769 - Telefaks: 75 60 07 63

Deres ref.: 201017806 Vår ref.: 111114271PEA Dato: 30.11.2011

HØRING - FJORDSTANDAR

Deres oversendelse hit datert 07.11.2011 vedrørende ovennevnte.

Fauske kommune har ingen merknader til det framlagte forslag til Veileder i standard
miljøoppfølgìng for fjordsystemer.

Videre - Fauske kommune er positiv til at den generelle veilederen anvendes til å utforme et
forslag til miljøoppfølgingsprogramstatuskalegging av Skjerstadfjorden, noe som vil berøre
kommunene Bodø, Fauske og SaltdaL.

Erfarnger/konkusjoner fra en slik karlegging kanør danne graget for en felles
forvaltningsplan/kommunedelplanfor Skjerstadfjorden del av de tre nevnte kommuner. En
slik felles 'plan har vært ((på dagsorden~) tidligere - senest ved rullering av kommunenes
arealplan.

Fauske kommune vil med dette signalisere at kommune er positiv til å delta i et slik felles
prosjekt.

Med hisen ,/ /

tl~ t1aq~~~
Gudrun Hagalinsdott

Leder planutvikling

Postadresse: Postboks 938201 FAUSKE
Besøksadresse: Torggata 2 i
E-post: postrottayfauske.kommune.no

Telefon Faks Bankgiro: 45550700348/89510700415
75600600 7560.0763

Org. nr: 972 418 021



bodø
KOMMUNE

Byplankontoret'

Adresseliste

o/ \ -\ I

Dato: ........................................................ 07.11.2011
Saksbehandler: .............................. Trond Eivind Arno
Telefon direkte: ....................................... 75 55 52 12
Deres ref.: ..................................................................
Løpenr.: ..................................................65891/2011
Saksnr.lvår ref.: ........................................ 2010/7806
Arkivkode: ............................................................K2O

Klasserìng

J.ip¡ S. ~D I

~_~tQJ2bQ '~~f~g~fš

Høring - Fjordstandard

På vegne av Bodø kommune sendes mal for miljøoppfølgingsprogram ;'Fjordstandard" ut til høring.
emlfifilf~mfríi¥\l~1¡:tiJ;¡Fi~llt~~t(\&!8~~~F~IID;t:;t¡~0~;:';:,'1

Bakgruen for prosjektet er en politisk bestilìng fra Bystyret i Bodø 
kommune om å gjennomføre

et miljøoppfølgingsprogram for Skjerstadfjorden i forbindelse med behandling av kommuneplanens
arealdel 2009. På grunnlag av dette vedtaket er det utarbeidet 

,en prosjektplan som har som formål å

utarbeide en standard for MOP (Fjordstandard) i fjordsystemer - hvor standarden definerer
målsetting, krav og strategi om overvåking og avbøte ev~ntuelle mulige negative virknnger av
vesentlig betydning i forhold til konsesjonsinnehavere 1 drivere av oppdrettsinnehavere - og
deretter å teste ut standarden i fonn aven statuskartlegging i Skjerstadfjorden. Fjordstandard skal
kue overføres til andre fjordsystem rudt om i landet.

Forslag til Fjon!ßtandard er lagt ut på Bodø kommune's hjemmeside: ww.bodo.kommune.no

Dersom det er ukarheter; kommentarer eller innspil til Fjordstandard - bes det at henvendelsene
enten mailes til postiott(ibodo.kommune.no eller til Trond.Eivìnd.Ato(ibodo.komtune.no

. eventuelt kontakter undertegnede på telefon 755552 12.

Med hilsen

TrondÁmo
Arealplanlegger

Vedlegg
1 Fjordstandard - høringsutkast

2 Høring - Fjordstandard - Adresseliste

Byplankontoret
Postadresse:
Postboks 319, 8001 Bodø
Besøksadresse:
Herredshuset, 8010 Bodø

Telefoner:
Sentralbord:
EkspedisJon:
Telefax:

Elektroniske adresser: Orgnr.:
972418013
Bankkonto:
4500 55 00080

75555000
75555340
75555348

amotro(gbodo. kommune. no
ww.bodo.kommune.no
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Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post:
GunnQlsl:òeUonahnesSèn, 76531623
gjo(§fmno.no

Vår dàto

. 06.12.2011

Deres data,

31.08.2011

''i ä'( r'erétâhsè
i~Ó11 /2595'\' "

,Ç)er§ls. refe.ranseit814tl'

Vår arkivkode

421.3

.eA'~i1J,;j~'~NHZ

Fauske kommune
Postboks ,93"
~8Q01 ;Fauske_.c..:

¡. ~-;- .

Klagebehandling ,"'rpispens'asjon;fra,kommuneplanen ~Qppføringa", h~te -

70/11 - Fauske - oppheving og;av$lag

)r;.::~_l!J ':,::_~~ n~~¡:~'¡i\_ ,Ç'-,l. 'ii) lCFi,_i

Fylkesmannen opphever kommunes vedtak om å gi dispensasjon. Fylkesinannen kan
ikkêlsè ;åt:vilJfarêitö fö'r1ã gildisp.ljhsä/;joIn~tterlpbl'§t9..2 'êr'oppfyltj!Ug!avslår derfor

ifs'ØRhäaêÌíi';Jl~'\, ¡

L

Bakgrunn for klagen
)'Vj~f~:i_iJ'y~:)j lV 'i r;) hd~ ~;,-:fA,f) u

".1\

l'JIPl!ì 'W.i Vässiràli~lft~ì¥éttiaenifQ37é2~2(Jfl 'šø1Iã(:¡rÒirräìspelf~äšjeh'/fîàniômmûñeplanens

ar1!mtteiitß~'ÓPÎJIøhn~ âv11yttê'pa1ei~irät&nierlJ$JbY1''lilOå.Wt~st?Ýàtntlc ii\~âllîèSfjord. Fra

~sliiMádefig)~flglšlf\l1, ,(Ôi!n5:..hH),~:)l Sd'mL;'.Ju,J? ,f"D!E, , ,m .tp'1J2)
:;';'H(r~P'ä)~ìgiìd~l1eW søm ~eiiie's' iv-'1ntléltdgl1edê; ;êl'iiët';aliéréaeje~pfØ'rf ¡èÌ 'hÝtte, og på

nab()tomf~¡lr¥étâilifsy8išy(f..vê~rèt dêl'lHoss)li Wãi!ógrêhsê'n'&gstil oppført ei hytte.
i,; n8riiiíYéJr9ttd ëritm~irtìWà~selt';níeliöm ¡dlšseiHyttei¥e\6~gl"g6a! ävstårä fra

nabogrensen, anslagsvis 70-90 m unna. Eksakt plåS¡;;elihg'.tå1 avlilâfëspå et senere
tidspu,nkt etter befaring.
Ædi:)n1Tuu(-:n.f~n/.' '~_ti~'~ , ~-, ... \ .;

!.'. -- ~- ". i ~ " '. r.'jiTii

'~iI?sakéà åÌførêsafaètdPóiriHìdêt'vês~fot Lil1~våtheteri~Pßføttd3ândte'hytter, se

vealagtdkat6' Sån:Uet 'ér( det 'äerrödhhêhfòr\l~iìdtâd.iu¡s ':påhKhåp'pe 200 'rI i realiteten
" ; '¡gtal?11rt'êt3îyttefelt~~'5 'lïýtt~t/T)~n'oí1søktelírtá1ìgg~rdmrlëiífói! ;etëtt~fområdet, og

vil :?erfoFb!ilé vreré'utfylletÎdìf i ~Yiällerêdê etå151éIt'6hlåèlè:
~;.) i.l. ~; !~.~':

Et annet forhold sUm:rRavekt1êggês,"êr 'at téd\et~blëritig~iia:ý:Sj\.úiidatten
nasjonalpark, o~ ~tpek!n~enav Håla sominrfallsportmed tilhørende ny

'ìti:ffa:stníktÍ1r;, iitViteresdettîFøktaktÍvitetiömiå.cret. 'En kbiis'èkvèiis'av'detéfåt en
forsiktig forteHfiigtiil1ehfôt ab' 'å11êrede'ètablertehyggeomrader' "ìlvære)err naturlig
oppfølging, og må aksepteres." , . " .

'~ \ -'U\\-

t "

Statens hus
Moloveien 10, 8002 Bodø
Telefon: 75 53 15 00
Telefaks: 75520977

Kommunalavdelinga E-post
postmottak(gfmno. no
Internett
ww.fylkesmannen.no/nordland

Telefon: 75 5315 00
Telefaks: 75 5315 83
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I møte den 29.03.2011 i sak PLUT -029/11 ble søknaden innvilget. Dette mot
administrasjonens innstiling i saken. Følgende vedtak ble fattet:

"Planutvalget innvilger søknadfra Per A. Vasshaug om oppføring av ny hytte på
eiendommen gnr. 70 bnr. 11."

Saken ble etter dette sendt Fylkesmannen i Nordland og Nordland fylkeskommune til
uttalelse.

Nordland fylkeskommune kan ikke se at en dispensasjon for oppføring av hytte i det
omsøkte området er forenlig med de retningslinjer fylkesplan for Sjunkan~ Misten legger
for området. Nordland fylkeskommune fraråder derfor at det gis dispensasjon for oppføring
av hytte på eiendom i HolaI estvatnli i Fauske kommune.

Miljøvernavdelinga ved Fylkesmannen i Nordland fraråder dispensasjon. Etter
Miljøvernavdelingas vurdering kan søkers anførsler vanskelig veie tyngre enn de hensyn
LNF- kategorien i kommuneplanen er ment å ivareta. En stiler spørsmål om lovens vilkår
vil kunne oppfylles i denne sak. Fra uttaleIsen gjengis:

"Fritidsboligen er lokalisert ca. 50 meter fra Gråurvatnet. I følge DNs naturbase er
Gråurvatnet registrert som lokalt viktig arsområde, og fungerer som hekkeområde
for flere fugler innenfor andefamilien, horndykker og storlom. Storlom er i den
nasjonale rødlista over truede arer kategorisert som nær truet (NT). Arten er blant
annet sårbar for forstyrrelser i hekketiden.

Med bakgrnn i dette synes det å være uheldig at det legge opp til ytterligere
bygging i området, og spesielt ettersomtiltaket ikke er vurdert i henhold til formålet
i naturmangfoldloven (mm) om at naturen med dens biologiske, landskapsmessige
og geologiske mangfold og økologiske prosesser skal tas vare på ved bærekraftig
bruk og vern.(...)

Opprettelsen av Sjunkhatten nasjonalpark har ikke medført aksept for ytterligere
utbygging av fritidsboliger i området. Det er fra sentralt hold gitt uttrykk for at det
er ønskelig at nasjonalparker skal utvikles som en ressurs for lokal verdiskaping
(St.prp. nr. 65 (2002-2003), St.meld. nr. 21 (2005-2006) ogMDs brev av 13.04.07).
Eventuell bygging i randsonen vil i så måte knytte seg til en økt miljøtilpasset
turistvirksomhet som ikke kommer i konflkt med verneformålene i
nasjonalparkene. Disse signalene vil ikke kunne anvendes i spøTsmå10m utbygging
av private fritidsboliger.

Gjennom nylig revidering av arealplanen har kommunen gjennomført en helhetlg
differensiering av arealbruken som legger til rette for videre utvikling; samtidig som
viktige natur- og miljøhensyn ivaretas. Kommunen har eksplisitt vurdert det
aktuelle området, og gjennomå avsette dette området for landbruks-, natur- og
friluftsområde prioritert miljøinteresser. Fylkesmannen er kritisk til foreliggende
dispensasjon, da denne vil være med på å undergrave arealplanen som
beslutningsverktøy og dermed skape uforutsigbarhet."(...)

I møte den 24.05.2011 i sak PLUT -046/11 ble søknaden behandlet på ny og innvilget. Dette
mot administrasjonens innstillng i saken. Følgende vedtak ble fattet:

"Tilegg til vedtak av 29.03.11:
Begrunnelsenfor å gi dispensasjon er at dette er tilatelse til oppføring av hytte nr.
2 på eiendommen og ingen utskiling av tomt."
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. :i,~~rtcw¡~yJ4.q(j.~Q,U. R~~,ti~~tRke,~påkaset aYc Nordlaid. fyl~~skoniUnH' ,fra~~~e.i\ ", gie.iigis:",. , ',',. ,..'. ',' '¡,' , '
, ",,"riltPlcsnayc;r~ "ie,ifwlne1:tf ,~ ..' "..,' ", ,,',. ,,¡. ,,' d ., " ..'

" ,Tilt*siE':Y~f;§~b;t~rumí~(s.iii~~kn~d~~:dat ne,t,i9:\å,4tt tl.~í~serti.h~rnHtt;,
QPFfØrtS fritiP:~pO,ltgei:, ,og at etablernlgen"i;,erl,e,j:~bare.yi1 i.tfYlltßt a,ltreÇlt etablert

'hytte,owråde.d\lidt,r~ leKger' aantii'gruimat ~t~pi,e.r,iil~enay nYxSJi.akatteii
,nMjQnalpiuk ()g~nMa'lsIJPrtendvt4ft()laer e.n fn,4i.rekt~ àk~eBt¡ ~y, e.i1l~rttttin~av
ftitidsboligeri dehe,oÙlåd#. ".,. .,; , . '..'. 0'..\'.0 . ."; i.; , .,

S,ely, RP! dtttidMg~re Jiar bl,ittåpuet t~r ~,f~tflbltfi~f,ri;ti4sR'iVgt(r t oim~det, .vilßette

',~~~ '~ø4Ytncttgy;;s.kllqnt il~~~~strlJg,nP'hò(¥f~~,fé~ln~:~wJi¥t;fri#1spoli~er, \' ed
utarbeideIse av fylkesdelplan for SJunkan - Misten - barnas nàsjqrie.paiki.. ,

"."Lc,. '.,' .,'

forbindelse med etableringen nasjonalparken ble nye fritidsboliger i randsonen og
ved innfallsporter særskilt vurdert. Det bIe da konkludert med at man ikke burde
åpnt19f p¥eRtn,tj!g.~h~;l,~~E~,,~vW¡"WlW1afj8,rq,lll~~¡~11~tJ~lWn.~~m ;tll,cs\e" .'J!
friluftshvsverdiene som området nadôe. Det foreligger derfor ike

~mn1ll~s r9r ~~~brs p,~~taq~tmJl. ~t ~tftpi~f;ng;eß..~Y Ha~jJiWfMPJttk 2g;JPn%l~lmq!
, Aww:p~re,retlipfI~rekt~, mWFl?t, ~S 'ØyèJrlt,~sR-RH:g~ri i)m.m:ß\~~t.,

Overvekt av fordeler

'¡ li):";;:';! jJ ,:lJ?~lWjil¥ I~Y¥ljÐ~~lgre~§i~rl~r ~trf1in9int.fh~~tf\t; Clt.hrh\ejrf~W' ¡s~e~i¥Nl~.e~ing
t, .'; !~~W iîoir9iel~R~i~,Ø¡f:,ghff~pe9:~~~Jqn';Y;~\Wflfl~i,tßt~Bie18RP.:~r~m:H~n~Jtß~4IW\'le~s

"l ,~.~~f(~e~i~ \WßsfHt~:im~1,ckB~g;iilln, l~%lg,y, ,~YA,e 9Mi~%Qlnt(Y~teiÇlraH!~ ße~$ltivt
til omsølù tiltaKiiEICWAtY'algetc,VjÎgtJt in;ÇllçWtl9'~'iga j mgt.,i:Adw,annhiiS.iIJllsW.i,ii;g, og

. ..L'" ....r '.-J~. ~. ..r ~,., .~..l ~ ei', ~ ,1. t.., ..~ -_._- ,.. _'.~.:' .,. '-~.. _,..,:.. .... ': ,,..J..~..,. ..t" .'. ~ ,'-.) .i'.. ., "~o '. . .,' "- _ . ~.1_ .._,g, .' ,o '_..l .. _ .'., - c, .J.r.,~ _.' ~ -1_- ,.. ,.. , c. , '..,.' .._

saken ble sendt på høring. Inrikomne uttalelser ble ikke tatt hensyn til, og
n~0mmpQ,~n ~nq.~'lSe~i9,!~Fyn;S)~~j9nml::~iGWW!'Br"H) RffR$(~nJiiiil:Il~Jtt ,Yfi4fak, med at

¡'A) '!iJ!fH~~l1~fW,~sËl?tl1rf1flji'l)~F~f~rjp&efh~"1 ~rfHH~p~li~enJÆJe;i iW%,?)aj&~i;f,rçlq~llHg av
:nx,~lfin~?m.~;'i; (:0' JO .' '!i, w!!r;' "

.:.: (tj.n.~~\i bf\fl ~ ~),~ ;~:)1)
Kommunens begrunnelse for vedtaket vurderes som ikke relevant med tanke på
konsekvensene av etablering aven ny fritidsbolig i dette området. Endringer av
eiendomsstrkturen vil ha mindre betydning for deìllr~tl~lW:f9.g~r,DD~~fPitWA~?~tenn

etablering aven ny fritidsbolig. Kommunen har heller ikke godtgjort at dette'

. ¡ ,', 'J (ne,nS~9~t,ll~~e;;f1B¡tylle¡imel ht~Mr~~ . Å~eflHK.fqE4Hlñffm ;.l~lJ~ltfrHn%#!11 . ~~,,J/l lix t~onifskat;iNfletas"l ,Qn)aCl 0?
.." .'..') ~;..'~ ~.'." ".Ji-~.;iJ;..ln".,(l.itií:"lt~.~l.t.O!.J ,~'l

;);~Ii1)DllU$øii¡$';;~\,

MeJ;l.lijt(im~llplAA,r,9g.Rygpln~~Jpy.~ll;(Fbl..§ 1,~.~,trpdje,.ietd,ai,J( tor;altnin.gslQvens

"1~:~~~kl~g~F~,~grfl~t;lx~~~S~RWWN~è,pl~ y~4t~ ~itt lÄ~ p~~ll\1,'Y.Ç9r~rf1l4e, .
, ,'.'. ,Jqnvilg~ls, I,v,91Speg~asjqn tÇ?f,9PRrmi~g"avlf¡itlçlsboli~Bå\gnr 7iQ,qW;,lhi)R;e.H~ke
¡ . l)çltplJHe'~RmmimeIln,ari~e ;g9inl~&,i;:aht9ql~lene, yeta(l&1"cllsp~ns,aSjpn,Çh ,klar

større enn ulempene etter en samlet vurdering. KlaK~pJrtms;ette.sm~g,i,b~gpmri i
dette og foreliggende interesser i området knyttet til natunrangfold og friluftsliv,
~~t J~tiilii~S\inj!;m ~i,ttjH~lktadelBI~u: f,or ,Sjniik,aii ,"T Mit)tellm~ari;aS lJa~j;epJHRa.k
og formål og bestemmelser gitt i kommuneplanens arealdel for Fauske k~ri!-we."

¡ ¡ ì!
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Søker har kommentert klagen i brev av 10.07.2011. Det framommer her blant annet søker
har vært eneeier av eiendommen siden midten av 1980-tallet, men at det som premiss for
overtakelsen lå en stiltiende avtale om at de tidligere eierne og deres nære famlie fortsatt i

en viss grad skulle kunne benytte hytta. Kun kusinen Guri Vasshaug har benyttet seg av
dette. Den beste løsningen er nå at hver får sin egen hytte. Formålet med den opprinnelige
søknaden var å tilrettelegge ramebetingelsene slik at det kunne være mulig å oppføre ei
ny hytte for kusinen Guri. Det bes om at det gis anledning til at det utskilles egen tomt på 1
da, subsidiært at det gis anledning til festetomt (punktfeste).

Det faste utvalg for plansaker behandlet klagen i møte den 23.08.2011 som sak PLUT-
057/11. Det tidligere vedtak ble opprettholdt og saken ble sendt til Fylkesmannen for
klagebehandling.

Fylkesmannens lovforståelse, vurdering og forståelse av faktum i saken

Fylkesmannens avgjørelse bygger på de opplysninger som er framkommet i det skriftlge
materialet som er oversendt fra kommunen, så veI kommunens egne opplysninger som de
opplysninger klager har framlagt.

Fylkesmannen kan prøve alle sider av saken og herunder ta hensyn til nye omstendigheter.
Vi skal vurdere de synspunkter som klageren legger fram, og vi kan også ta opp forhold
som ikke er berørt i klagen. Vi skal legge vekt på hensynet til det kommunale selvstyre ved
prøving av det frie skjønn, jf. forvaltningslovens § 34 annet ledd.

Plandelen av plan- og bygningsloven ble endret med virkning fra 1. juli 2009, og
byggesaksdelen er endret med virkning fra 1. juli 2010. Gammel lov benevnes i det
følgende som pb1.85 og ny lov bare pbl. Vi vil gå inn på overgangsbestemmelser m.v.der
dette er nødvendig.

Fylkesmannens vurdering

Aktuelle område ligger innenfor kommuneplanens arealdel for Fauske, vedtatt 03.02.2011.
OmsØkte tomt er lagt ut tillandbruks-,natur- ogfriluftsområde(LNF). Innenfor LNF-
områder tilates normalt ikke anen bygge- og anleggsvirksomhet enn den som inngår som
ledd i stedbunden næring. Dette området er merket LNF A - område hvor spredt bygging
ikke er tilatt.

Av pbl § 11-1 følger det: Kommuneplanens arealdel fastsetter framtidig bruk for området
og er ved kommunestyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende
tiltak som nevnt i § 1 ~6. (...) Etter § 11-6 anet ledd må tiltak etter § 1-6 ikke være i strid
med planens arealformål og gjeldende bestemmeIser, samt bestemmeIser knyttet til
arealformål og hensynssoner.

Oppføring av bygning er et tiltak etter pbl § 1-6. Kommuneplanen er dermed bindende for
tiltaket.

Det er på det rene at tiltaket, oppføring av hytte, er i strid med LNF-formålet i arealplanen.
Tiltaket er dermed avhengig av dispensasjon fra kommuneplanens arealbruksformål(LNF)
for å kunne tilates.
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Det foreligger grunngitt søknad, jf. kravet i pbl § 19-2.

Dispe~sa~l~neryii#er¥~ ,etter pbl§)9-Zi'Z.I,Q.m. .3.1e~d 's9m lyder:
, ~. '.' ! ¡ l ~" ...:; . ..,'- : . .. ., .. . '. ., ).' "'. _.. . ., : '.. _,' , " i'. " ,:, " ...: . - _ .. -, _ .

'/)i~pell~asjQn kati, ikkgis,d,e'!sorri,hensynene bakbesterrl1;nelsø,n det. d,ispenseres fra,
eller-hensynene ilovens fon;ãJsbestemmelse" blir vesentlig (ilsidesatt,/;,ti,eggmtt" ,;
fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samle~,VlJrdering.

Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. .
Ved dispensasjorífrënovenògforskhifér tflloveJn skit det' leggés siêtligvekt på

dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.

VeCl ~trteringen qYQni def sRaigìs.dd,î~p#rtsa$)diijfåplåneF~kätsrJHi8è'pg;legiÓnale

rammeri!ftrql ti11egg~s ';2érlig 'vek,t. ,'korfNiurie~~ll~r fferi~t i~ké áispènsé~/ra planer,
lpvens'qeitJiihrneis'id o1r¡)idfú/f' d~jQfbudët l § 1 ~8'iÍllr ê1i'di;e"/tte'i/erølt's'iaizg eller
tègïóirål rny~dighet hal'uút1it s~g:nêgiittvt oit dtfi?)~~l~sjf!~S~k"frtit:Kri.';, ;., "; , ;

Fra JWinH~l9'ti).e ,ta ø~ß¡n~e.l9Nt(Nè\9t,'Bq?;Pf'¡ 3;fi~9P7;~9.qS~"f£iSHgis:

"A¥rXt~ fr.aJrPe;all?lm~rirels;ei¡ ¡s,ari,It&e'ßl?~rStpMi¡l)R lltjle¡pl,ane,peel' S,9p1 oftest blitt

tj ;&i~llI1Jv;il: !1P,-mm~tlepøe J?~slptni,n.S~PÆ~S~SS ;gg lf~lyedtattiay lCq~u,nens øverste
t9!\kx~mgtF:)Rr;&~rh )~çmWiu,0;~StYfPtl~~l%Î~9~s,qiapgle,f ;9,t(SSytei:jkgWgete forhold.
Det skal ikke være en kurant sak å fravike gjeldende;,p,~ipiqlspen,sasj;oner må heller

ikke undergrave planene som informasjons- og heslutningsgnìnriIag. Ut fra hensynet
"', ,til: 9ffentli~li~!i ¡aWW~p,;q~. in~~l'ir~tB~Ü..planBH~SeS§en.,).er; 9tl¡,Niktig ¡~.~ endringer i

RlfinerrlWi'Ptt¥f4n~ tl)~;skjtWj y~q &is,p'ep,S.ßsjj9R,'¡rWe~,~eJl¥1Øili;~;~rt(fJi ~eglene om

,f91~n;\\~pJW;1leg~i~~Ng, rliglll,~rin,g§plßne;~~.'5l' . :'c:,~I¡H

,nttAtcc\ ~:- ~_., ';iqo 'l;~~.Jf\~.f1_:!; ,o.';.~j,_,-.. ,:)1')'l~~lJKr~' ~L-/ :~-:.rf Ln'~'-)n:.:,;.L~ 'gb ,J.l':"':.A7îi.:;.tl.IDlU:)í?;,;::;n

DispensasjonssØknaden må også vurderes etter náturmangfoldloven (rimI). Nml gjelder i

¡)m!~~~~el\,\s9m)Rf¥,l"flrei¡ økqs~§txmr~' \Ali~\lrYì'Per,(P.H"anel",. ffOO¡k~p,,q'ik¡gmmlfrAoo;,k;a~, saker
der det fattes vedtak etter plan- og bygningsloven som hemi~r:n~tMrmm:~qlf¡b~rinsippene i

:". nmI'~'~'AS .tilrJg~s~a.(le~&e~1tillwii¡; ~qw\r~tii,n~s,UnJer \y~c;"Ät~~iHg1a.y;,pt~e,i.tlJ~ myndighet,
jft.np~:~\h, Xllrçl~rtn,g~n\ggl~~kt,\t¥Jl!ilJlffß'~~iprillrStppenNI.ii;§.l,§:-;l ~)ak,~¿(r~n;gå av
beslutnJllaepl'~Hm'BÇrflriei;llflt~rmWì~lqln~~tfV?fll \,q~W~¡.s~qaggi~£e§~~¥Ri\a.\a'\\1s,~en påvirker

i;MJlg'ntlt~Jl,t9r,ì~;ìpJ¡rPli~ltnj~gamålep.~J~P,f':ß~tpn~F-e~ '9~im¡~~AÆ:ml ¡~t~.í~¡9U?.Sì.)i.!n¡ :t,.'.

. jJrilh -~~:':) :')-~f-::¡i ~~tf,1 t)_~-.!.;9~_.~l d".;,rJ '~n/;"J fff,~d!(~ J?ïV 2~J JuLß'S'1.f~

~liltlYiilwmrØmlr,"innvilget søknad fra Per A.' Vasshaug om oppfØring av ny hytte på
t¿ien4p.,nliri~n, (8nXiJ 7;Qdtnp.; ¡l L:¡ ¡~,f~;egraq.n~1~ent9r ì~.,gt,!~l~Re,t1~~¡~jHJ1\er:ß.t, ;çl~tt~l~f¡tiU~telse til

qPHf~ri,Í¡ti ,a.Y!hMtt~.ll¡.;~,IiA.iei.eag'Prnep, og1in~~l, Ht~i,lll~g;ilM (tgmt".; :,~,) .
--;.h i:,!'-:j ." L:l f f'Jj-; L' ~ 1~~":~" ! tT:./ i~ n tLL ~.

L pim!1t~alg~t¡hin',ett~r de.tX'l¡k¡~.M~ lJ8eLgj51lt~n;l)a11et ;yllr4~ri,ig¡~y\~øiw.~4yll:~~m~w rpbl§ 19-2., Tiltaket er ikke vurdert opp mot de hensyn som ligger bak planen. Mai,ha.,h.~ller
t-\ ikke veid fordelene ved tiltaket opp mot ulempene. Tiltaket er heller ikke vurdert etter
; naturmangfoldloven. Vi viser også til forv~tmrig§lçlyeJls:~~§'~g¡9g .~2iJlm¡ri~!enk~ltyedtak

,~. ,iska) grn,ngjs pg)i~gJinnyl,sen~iillrwpld¡"l?lan\lW~tg~t¡y.~dt~ifr!1llStlr "y;tterclette som
~'¡/' ).l1~g~i;ftllltnegrqnnetf I),ayetMl.p~grqrinelsx,SkjerpeSjt,HeJtt~ tilfentrt",1ed,at ,
,t admiìii&tra&jQnen ;h~inn,s,tjlt :P,&. a,yslag! ,q~latinw~lj)lliige,ne(: X:~1 ,pegrnnnet:F,)rlkesmannen
, ' ,oRpbeyer,ettergettøPlnnutvflget& veÇltaki s%-en.

li '¡lllii~lma"llll!l'*'~f:lrii1~,jtlll:~', ';
KOIlpneiis 'Í,4gfUg,tik å gi.njspens,asjon,eraygrel1set. Det kreV;es atA1ensynene bak planen
ikke hli, v~šentlig. ttlsin~satt. i tillegg,piå det fQr~tas.en.interes,seayveiing, der fordelene ved
tiltaket må veies opp mot iilempel1J1!,j)e,t mAJQi;~Uggx eu,klar oYervektav beiisyn som taler
for dispensasjon. Dette innebærer at det normalt ikke skal være anledning til å gi
dispensasjon når hensynene bak planen fortsatt gjør seg gjeldende.
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Tiltaket er i strid med LNF-formålet i kommuneplanen fra 2011 og Fylkesmannens
miljøvernavdeling og Nordland fylkeskommune har uttalt seg negativt om
dispensasjonssøknaden. I utgangspunktet er tiltaket etter dette i strid med vesentlige
planforutsetninger. Vi kan heller ikke se at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større
enn ulempene:

Oppføring av hytte vil medføre økt nedbygging og privatisering av aktuelle område.

Vi viser tilatimimstt¡$jQAen:& innstiling isak029í1 i:

"Kommunestyret vedtok i møte 03.02.2011, K-sak 004/11, en ny justert
kommuneplan arealdeL. Vedtatt kommuneplan er kommet i stand etter en
omfattende prosess hvor berørte instanser/parer, grunneiere, grunneierlag m.fl. har
deltatt og kommet med innspil.

Det har i rulleringsprosessen vært en gjennomgangljustering av eksisterende
områder hvor spredt fritidsbebyggelse er tilatt, tidligere benevnt LNF-H, nå
benevnt LNF-C. Etter vurdering ble det i den omfattende planprosessen ikke
foreslått lagt inn nye LNF-C områder, hvilket kommunestyret stadfestet i sitt
endelige planvedtak.

Sjunkhatten nasjonalpark er vedtatt, og Håla utpekt som en av flere viktige
innfallsporter til nasjonalparken. Fauske kommune er av den formening at det bør
utvises varsomhet med å legge ti rette for økt byggeaktivitet nært opp til
nasjonalparken, da dette trolig vil generere økt aktivitet opp til parken."

Av Fylkesdelplan for Sjunkan ~ Misten, vedtatt av Fylkestinget i Ff-sak 119/07, kapittel
om fritidsbebyggelse fremgår:

A v hensyn til friluftsliv og reindrif bør det ikke etableres ny fritidsbebyggelse i Øvre

Valnesfjord, med unntak av eksisterende byggeområde for fritidsbebyggelse i
kommuneplanens arealdel. Det bør føres en streng dispensasjonspraksis.

Kommuneplanens arealdel følger opp fylkesdelplan for Sjunkål-Misten, og det berørte
arealet er vist som LNF der spredt bebyggelse ikke er tilatt.

Tiltakshaver har begrnnet sin søknad med at det i området tidligere har blitt oppført 5
fritidsboliger, og at etabIeringen dermed bare vil utfylle et allerede etablert hytteområde.
Videre legger han til grunn at etableringen av nye Sjunkatten nasjonalpark og
innfallsporten ved HoIa er en indirekte aksept aven fortetting av fritidsboliger i dette
området.

,~:iV':fsel:ir¡titl1ti1H~lâgefifrwJiy1lê~kô~ilI''&n!k
"Selv om det tidligere har blitt åpnet for å etablere fritidsboliger i området, vil dette
ikke nødvendigvis kunne legges til grunn for etablering av nye fritidsboliger. Ved
utarbeidelse av fylkesdeIplan for Sjunkan - Misten - baras nasjonalpark i
forbindelse med etabIeringen nasjonalparken ble nye fritidsboliger i randsonen og
ved innfallsporter særskilt vurdert. Det ble da konkludert med at man ikke burde
åpne for nye fritidsboliger i øvre Valnesfjord blant annet av hensyn til de
friluftslivsverdiene som området hadde. Det foreligger derfor ikke grunnlag for
søkers påstand om at etableringen av nasjonalpark og innfallsport innebærer en
indirekte aksept av nye fritidsboliger i området."
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Vi deler klagers vurdering av at planutvalgets begrunnelse for vedtaket ikke er særlig
relevant med tanke på konsekvensene av etablering aven ny fritidseiendom i dette området.
Endringer av eiendomsstrkturen vil ha mindre betydning for den faktiske bruken av
området enn etablering aven ny fritidsbolig.

Søker har vist til at hytta er ment for kusinen. Vi vil påpeke at personlige og menneskelige
hensyn normalt ikke har avgjørende vekt i dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven.
Det vises til Ot.prp. nr. 32 s. 242.

Når det gjelder naturmangfold viser til Fylkesmannens miljøvernavdelings uttalelse i saken:
Fritidsboligen er lokalisert ca. 50 meter fra Gråurvatnet. I følge DNs naturbase er
Gråurvatnetregistrert som lokalt viktig arsområde, og fungerer som hekkeområde
for flere fugler innenfor andefamlien, horndykker og storlom. Storlom er i den
nasjonale rødlista over trede arer kategorisert som nær truet (NT). Arten er blant
annet sårbar for forstyrrelser i hekketiden.

Med bakgrnn i dette synes det å være uheldig at det legge opp til ytterligere
bygging i området, og spesielt ettersom tiltaket ikke er vurdert i henhold til formålet
i naturmangfoldloven (nml) om at naturen med dens biologiske, landskapsmessige
og geologiske mangfold og Økologiske prosesser skal tas vare på ved bærekraftig
bruk og vern."

ø:R'ØJlo:l¡t~iin;~§J!ktlP!i;Jl~lkêsf:anfi~fi¿l¡VsI~tieiröF~'Šøimaø~fi'!~i~,l

i~~radml~'
~,,,,;JtY4-y¡~ß'ic,.,,,,,,,,,:i

24. .
S'lt~aV~'ØImffd~l¥'6.M~.lš:I-m!a~ii(ãs~l'

Vedtaket er fattet med hjemrel i plan- og bygningsloven § 1-9, jf. rundskriv T-2/09 fra
Miljøverndeparementet og brev datert 28. september 2009 fra Kommunal- og
regionaldeparementet, jf. forvaltningsloven § 34.

~~\1gjj2r~lseñtJSiÍÌM-mêi:p'iiiqâggS,;.vldelê~J'rt;føi1åltnIngšiô:ve1:?§i~8~'Jèc;

Sakens parer er underrettet ved kopi av dette brev.

Roar Arne Kvitvik (e.f.)
avdelingsdirektør

~~"Î S;~
Tor Sande
kontorsjef

Kopi til:
Nordland fylkeskommune
Per A. Vasshaug

Fylkeshuset 8048 BODØ
Vebjørn Tandbergs vei 10 8022 BODØ
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SAKSBEHALER: lf ETNSTAD ARrvKoDE: 2011/7526 - 432.3 DATO: 19.12.2011

Junkerdal nasjonalpark - Angående søknad om dispensasjon for motorisert ferdsel i turistløypa fra
Sulitjelma til Sverige

Viser til søknad av 17.10.2011. Henviser også til klage på dispensasjon gitt i 2010, samt til høringsbrev fra
Fylkesmannen i Nordland i forbindelse med forslag om endring av grensen for nasjonalparken i området ved
turistløya.

Søknaden var planlagt behandlet i styemøte for Midtre Nordland nasjonalparkstye den 8.desember i år.
Sekretariatet ønsket imidlertid å ha Miljøverndepartementets vedtak i klagesaken som grnnlag for
saksbehandlingen. Sluttbehandling i MDvar forespeilet før møtet, men saken èr imidlertid enda ikke mottatt av
sekretariatet. Dette betyr at styrebehandling av søknad er utsatt til styremøte i Midtre Nordland nasjonaÍparkstyre
den 27.januar.

Med hilsen

Hanne Etnestad
nasjonalparkforvalter

Kopi til:
Fylkesmannen i Nordland
Direktoratet for naturforvaltning

Moloveien 10

Postboks 5672 Sluppen
8002
7485

BODØ
Trondheim
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Fauske Kommune

Plan/utvikling

8201 Fauske

"Rëguleriñgsplan Furnes~Nord.-.G..nr.76/ Bnr. 06 1

~i:Vjsërti I;brev, av7ig .io.,d:å,.

Hele innmarka vår disponeres aven gårdbruker til forproduksjon. Slik har det vært siden vi overtok
eiendommen. Årlig produseres ca 40 rundballer, som han sier er av stor betydning for hans
virksomhet. Vi vil ikke endre på dette forholdet.

Som kartskissen viser vil det være enkel adkomst ovenfra til kommunens tomter. Etter veiomlegginga

er det også enkel adkomst fra nord/nordøst inn i feltet for øvrig. Det skulle tilsi at Fauske Kommune

raskt og billig får tilkomst til det aktuelle tomteområde.

~/~ \t
Evy o~'l~ ~ Olsen"- .
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Plan/utvikling
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Evy Haukland Olsen

Thal1eveien 9

8076 Bodø

Saksbehandler: - Telefon: - Telefaks:

Deres ref.: Vår ref.: 11/9826/ fQãinv O. 2'0 11

aE.G_ULERINGSPLAN FURNES~NORD:- ANM(:DNING OM-ERVERV AV GRU..N
FQRj\l)K_QMST=TIL KOMjVUNALE BOLIGTOMTER

Reguleringsplan Furnes nord ble vedtatt av kommunestyret 14.12.2004. Hensikten med
planen var å legge til rette for videre utbygging i Furnesfeltet.

Det er p.t. etterspørsel etter boligtomter i Valnesfjordområdet, spesielt gjelder dette
Strømsnes-IFurnesområdet, og Fauske kommune har klargjøring av nye boligtomter i
Furnesfeltet som et satsingsområde.

Fauske kommune er eier av eiendommen gnr. 76 bnr. 164, beliggende bak Deres eiendom
gnr. 76 bnr. 6. Her kan det i hht vedtatt reguleringsplan legges til rette for ca. 11 nye
boligtomter på kommunalt areal, betinget av at det oppnås enighet om grunnerverv av Deres
eiendom gnr. 76 bnr. 6 for regulert veg til området.

På Deres eiendom gnr. 76 bnr. 6 er det regulert inn 2 boligområder - B25 og B27. Ved å
legge om Furesveien i hht vedtatt reguleringsplan vil de 3 tomtene i B25 bli gjort
byggeklare. (Betinger grunnerverv av gnr. 76 bnr. 6)
Området B27 krever derimot at det utarbeides en detalj reguleringsplan før utbygging kan skje.

Fauske kommune ønsker en dialog med Dem hva angår ovennevnte problemstilinger - hva er
mulig å få til mhp nødvendig gruervervlsamarbeidsavtale/utbyggingsavtale etc.

Vi tar gjeme et møte med Dem vedrørende saken. Vennligst gi tilbakemelding til
undertegnede om dette er ønskelig samt eventuelt forslag til tidspunkt.
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Telefon Faks
75 60 06 00 75 600763

Bankgiro: 4555 0700348/895 I 07004 I 5
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