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GERD BULTMANN, ROGNAN. SØKNAD OM OMGJØRING AV FRITIDSBOLIG PÅ
SAGMO TIL HELÁRSBOLIGINY BOSTEDSADRESSE. NY BEHANDLING

Vedlegg: 1. Kopi av Plu-sak 068111

2. Kopi av brev fra Fylkesmannen i Nordland datert 02.01.2012 vedrørende behandling av

klage fra Gerd Hultmann.

Sammendriig:

Planutvalget behandlet i møte 20.09.2011, sak 068/11, en klage fra Gerd Hultmann vedrørende
søknad om omgjøring av fritidsbolig på Sagmo til helårsbolig. Klagen fra Gerd Hultmann ble
ikke tatt til følge. Med bakgrunn i vedtatt koinuneplan arealdelen fant utvalget ikke å kunne gi
dispensasjon fra vedtatt kommuneplan, slik at fritidsboligen kune benyttes/omgjøres til
helårsbolig.

Saken ble oversendt Fylkesmanen i Nordland for endelig avgjørelse den 21.09.2011.
I brev av 02.01.2012 opphever Fylkesmannen planutvalgets vedtak i sak 068/11, og sender saken

. tilbake til kommunen for ny behandling.

Rådmanen tar Fylkesmannen avgjørelse til etterretning, og har utover dette ingen kommentarer
til det som framommer i Fylkesmannens klagebehandling.

Sakens fakta:
Gerd Hultmann eier en frititidsbolig på Sagmo. Hun har søkt om dispensasjon fra vedtatt
kommuneplan slik at eksisterende fritidsbolig kan omgjøres til helårsbolig/fast bopeL.
Bakgren for hennes søknad er at Fauske Lysverk AS er innvilget frtak for leveringsplikt av

strøm til fritidsboliger på Sagmo. Omgjøres frtidsboligen til helårsbolig, kan Fauske Lysverk
AS bli pliktig til å levere strøm til hennes bolig på Sagmo.

Gerd Bultmann har i samtale med planutvikling uttrykt at hun ikke har planer om å bosette seg
fast på Sagmo, men fortsatt brue fritidsboligen slik den blir benyteti dag.

Sagmo ligger ca. 3 km nord for Jakobsbaken, var et gamelt lie gruvesamfu- etablert først

på 1900-tallet. Husene på Sagmo ble oppført av Sulijelma Gruber AS etter datidens lovverk som
bolighus for å huse grvearbeiderne mlfamiler. Dette skjedde ca. 1906.
Det var fast bosetting på Sagmo fram til ca. 1963/1964.
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Stedet ble fraflytet, og boligene opphørte å fungere som bolighus, da det ikke lengre var behov
for fast bosetning på Sagmo. Det har imidlertid aldr vært tema å søke om brusendring fra
bolighus til fritidsbolig for de få husene, (2-3 stk), som etter hvert, (ca. i 1970), ble tatt i bru
som fritidsboliger. Bruken/overgangen fra bolighus til fritidsboliger anses i angjeldende sak som
en naturlig del av samfunnsutviklingen for det gamle gruvesamfuet Jakobsbakken/Sagmo.

I Matrikkelen står Gerd Hultmans eiendom på Sagmo, gnr. 119 bnr. 449, registrert som
frtidsbolig.

Området er uten fast vegforbindelse i ca. 8 av årets 12 mnd.

Området Sagmo er i vedtatt kommuneplan arealdelen regulert til område for fritidsbebyggelse.

En omgjøring av dagens fritidsbolig til bolighus/helårsbolig krever således dispensasjon fra
vedtatt kommuneplan arealdelen.

Som nevnt ovenfor har Gerd Hultmansøkt om dispensasjon fra vedtatt plan, slik at hennes
frtidsbolig kan nytes/omgjøres til helårsbolig/fast bopeL.

Planutvalget kan med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 dispensere fra vedtatt plan.

Plan- og bygningslovens § 19-2 sier bL.a.: (( Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak
bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovensformals bestemmelse blir vesentlg

tilsidesatt. I tilegg ma fordelene ved a gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en
samlet vurdering))

Rådmannen kan ikke se at omgjøring aV angjeldende fritidsbolig til fast bopel/helårsbolig er i
tråd med plan- og bygningslovens § 19-2.

Videre - rådmanen aiifører følgende ulemper i saken:
Sagmo er fraflytet. Sagmo er med sin manglende infrastrutur, S.s. ikke kjørbar vei i ca. 8 av
årets 12 mnd, ikke offentlig van/avløp, ikke tilgang til offentlg renovasjon,
branutrykningskjøretøyer i store deler av året avskåret fra adkomst til Sagmo, ikke egnet som
sted for fast bosetning.

i hht Distriktsplan for Balvatnet reinbeitedistrikt inngår området Jakobsbaken/Sagmo som
beiteområde for rein. økt aktivitet i området/fast bosetting vil være negativt for reindrifta.

Fordeler (for søker): En dispensasjon kan gi fortsatt tilgang ti strøm til fritidsboligen til Gerd
Bultmann.
Rådmannen er av den formening at det å sikre en eventuell videre strømforsyning til
omrâdet/søkers bolig, er en økonomisk relatert problemstillng, og denne (fordelen) anses ikke
relevant for saken.

Ut fra ovennevnte kan ikke rådmanen se at det er grunnlag for planutvalget å gi dispensasjon
fra vedtatt plan slik at fritidsboligen til Gerd Hultmann kan omgjøres til helårsbolig/fast bopeL.

INNSTILLING:
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Vedtatt kommuneplan arealdelen er jurdisk bindende for arealbruen for området
Sagmo.

Etter vurdering finner planutvalget at overvekt av ulemper i angjeldende sak er vesentlg
større enn fordelene. Med bakgru i dette finner planutvalget at det med hjemmel i plan-
og bygningslovens §19-2 ikke er gruag for å gi dispensasjon fra vedtatt kommuneplan
arealdelen, slik at søknad fra Gerd Hultmann hva angår omgjøring av fritidsbolig på
Sagmo til helårsbolig/fast bopel kan innvilges.

Begrunnelsen for ikke å gi dispensasjon framkommer i saksframlegget.

Even Ediassen
rådman

Utskrif sendes:

Plansjef til videre forføyning
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GERD HULTMANN, ROGNAN. SØKNAD OM OMGJØRING AV FRITIDSBOLIG
P Á SAGMO I SULITJELMA TIL HELÁRSBOLIGINY BOSTEDSADRESSE. KLAGE
P Á ADMINISTRATIVT VEDTAK

Saksutredning:
Gerd Bultman, Rognan, eier en fritidsbolig på Sagmo i Sulitjelma. I brev av 29.04.2011
søker hun om få omgjort fritidsboligen til helårsbolig/ny bostedsadresse. A v søknaden
framommer at angjeldende fritidsbolig er flttig benytet.

Området Sagmo er i vedtatt kommuneplan arealdelen for Fauske kommune regulert til
område for fritidsbebyggelse.

Gjennom vedtatt arealplan har kommunestyret gitt klare signaler i hvilke områder det er tilatt
med fast bosetting (bygging av boligerIhelårsboliger) samt hvor det er tilatt med
frtidsboliger.

Omgjøring av fritidsbolig til bolig (helårsbolig) som omsøkt krever dispensasjon fra vedtatt
plan.

Med bakgru i vedtatt kommuneplan arealdelen finner rådmanen atdet i angjeldende sak
ikke er grunnlag for å gi dispensasjon som omsøkt.

VEDTAK:

Med hjemmel i vedtatt kommuneplan arealdelen for Fauske kommune innvilges ikke
søknad fra Gerd Bultman hva angår omgjøring av eksisterende fritidsbolig på Sagmo
i Sulitjelma til helårsbolig/ny bostedsadresse.

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN

Bilag: Søknad fra Gerd Hultmann datert 29.04.2011

Klage på vedtak datert 30.06.2011
L stk kartkopi
13rev fra Fauske LysverkAS til NVE datert 26.10.2010
Brev fra NVE til Fauske kommune datert 16.11.2010
Brev fra Fauske kommune til NVE datert 29.11.20 L O
Brev fra NVE ti olje- og energi deptet. datert 16.05.2011
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Gerd Hultman søkte i brev av 29.04.2011 om å få omgjort fritidsbolig på Sagmo i Sulitjelma
til helårsbolig7ny bostedsadresse.

Søknaden ble behandlet administrativt, se saksutredning ovenfor. Søker fikk avslag på sin
søknad.

I brev av 30.06.2011 påklager Gerd Hultman administrativt avslag, og saken må legges fram
for planutvalget.

Saken har sin bakgru i at Fauske Lysverk AS har søkt NVEom fritak fra leveringsplikt av
strøm til Sagmo, med begruelse av at linjenettet fra Jakobsbaken til Sagmo er modent for
sanering, og en oppgradering av anlegget vil beløpe se til ca. kr. 990.000.
Denne investering kan ikke forsvares opp mot levering av strøm til kun et fritidsabonnement,
med et årlig forbruk på ca. 4000 kwh.

NVE innvilget 05.04.2011 Fauske Lysverk AS fritak fra leveringsplikt til fritidseiendom på
Sagmo.
Gerd Bultmann påklaget NVEs' avgjørelse. NVE har behandlet klagen, jfr. brev fra NVE
datert 16.05.2011. NVE fant ikke å ta klagen til følge. NVE har i sin klagebehandling
vurdert/vært kjent med Gerd Bultmanns' planer om å flyte til Sagmo på helårsbasis.
Etter NVEs' vudering kan dette ikke tilegges vekt, ettersom G. Bultman ikke har brut
angjeldende eiendom til helårsbolig da NVE fattet endelig vedtak om fritak fra
leveringsplikten.

NVE har oversendt saken til Olje- og energideparementet for endelig avgjørelse.

Planutvalget skal behandle klagen fra Gerd Hultman i hht plan- og bygningsloven.

En omgjøring av fritidsboligen til helårsbolig krever dispensasjonfra vedtatt kommuneplan
arealdelen.

Saken er sendt Fylkesmannen i Nordland og Nordland fYlkeskommune på høring. Det er
innen gitt frist ikke mottatt uttalelse fra ovennevnte høringsparnere.

Rådmannen kan ikke se at det i klagen fra Gerd Bultman datert 30.06.2011 framommer nye
momenter som ikke var kjent da saken ble behandlet administrativt.

Rådmanen kan heller ikke se at det i angjeldende sak er grunnlag for å gi dispensasjon fra
gjeldende kommuneplan arealdelen, slik at dagens fritidsbolig kan omgjøres til helårsbolig.

NY INNSTILLING:

Klagen fra Gerd Hultmann tas ikke til følge.
Saken oversendes Fylkesmannen i Nordland for endelig avgjørelse.

PLUT-068111 VEDTAK- 20.09.2011

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.
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VEDTAK:
Klagen fra Gerd Bultman tas ikke til følge.
Saken oversendes Fylkesmanen i Nordland for endelig avgjørelse.

Rn uts~f yekr~eæt~t;~
formannskapssekr ær

Utskrift sendes:
Plansjef til videre forføyning
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Klagebehandling - Administrativt vedtak av 08.06.11 - Avslag på søknad om
bruksendring fra fritidsbolig til bolig - Sagmo i Sulitjelma, Fauske kommune -
Oppheving av kommunens vedtak

Vi viser til kommunens oversendelse av 21. september 2011, og beklager noe lang
saksbehandlingstid.

Fylkesmannen opphever Fauske kommunes vedtak om ikke å tilatè bruksendring fra
fritidsbolig til helårsbolig for omsøkte bygning, og sender saken tilbake til kommunen
for ny behandling. Kommunen må redegjøre for hva soin er lovlig etablert bruk.
Dispensasjonsvurderingen må videre fremgå av vedtakets begru;nnelse.

Bakgrunn for klagen

Gerd Hultmann fremmet 29. april 2011 søknad om ((dispensasjon fra reguleringsplanen
hvis det bare er beregnet for hytten). Hun har i lengre tid hatt et ønske om å flytte til
Sagmo, hvor hun har et hus som hun har overtatt fra sine foreldre. I ca. 10. år har hun drevet
med oppussing, og huset er nå slik at det kan brukes til helårsbolig. Hun er ferdig i
arbeidslivet ogtanen var å flytte dit hvor hun er oppvokst. Planen er å starte med
dytehold. I kommunens arealplan er det foreslått lagt inn et byggeområde for fritidsboliger,
og en vil forsøke å gjenoppbygge Sagmo slik det var før. Hvis en skal forsøke å få Sagmo
slik det en gang var, måtte det passe fint hvis hun bodde der og hjalp til for å skape et nytt
Sagmo. Hun håper det er i orden for Fauske kommune at hun har helårsbolig, og ikke bare
fritidsbolig, på Sagmo.

Søknad om omgjøring av eksisterende fritidsbolig til helårsbolig/ny bostedsadresse ble
avslått ved administrativt vedtak av 8. juni 2011 i sak 90/1 L. Det ble gitt følgende
begrunnelse:

((Området Sagmo er i vedtatt kommuneplan arealdelen for Fauske kommune
regulert til område for fritidsbebyggelse.

Statens hus

Moloveien 10, 8002 Bodø
Telefon: 75 531500
Telefaks: 75 52 09 77

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

Telefon: 75 531500
Telefaks: 75 53 15 83
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Gjennom vedtatt arealplan har kommunestyret gitt klare signaler i hvilke områder
det er tilatt med fast bosetting (bygging av boliger/helårsboliger) samt hvor det er tilatt
med fritidsboliger.

Omgjøring av fritidsbolig til bolig (helårsbolig) som omsøkt krever dispensasjon fra
vedtatt plan.

Med bakgrnn i vedtatt kommuneplan arealdelen finner rådmannen at det i
angjeldende sak ikke er grunnlag for å gi dispensasjon som omsøkb.

I brev av 30. juni 2011 ble vedtaket påkaget av Hultmann. Hun viser til at hun har hatt
strøm til Sagmo i alle år, og at huset er pusset opp med nytt anlegg og bL.a. varmekabler og
frysere. Fauske Lysverk har nå søkt NVE om fritak for levering av strøm. Klageren forstår
det slik at det er leveringsplikt for strøm til fastboende, så det er synd at hun ikke har søkt
om ny bostedsadresse tidligere. Hun trodde egentlig ikke det var nødvendig å søke om å få
flytte. Boligen var tidligere fast bopel, og hun mener det må være noe annet enn å bygge ny
bolig. Hun ønsker at sakén blir tatt opp til ny vurdering.

Plan- og utviklingsutvalget behandlet klagen i møte den 20. september 2011 som sak
068/11. 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 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 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.

Fylkesmannens vurdering

Aktuelle område ligger innenfor kommuneplanens arealdel for Fauske, vedtatt 14. februar
2011. Omsøkte tomt er lagt ut til byggeområde - fritidsbebyggelse. Det er i
bestemmelsenes § 2 fastsatt krav om reguleringsplan for tiltak som nevnt i plan- og
bygningsloven (1985) §§ 81, 84, 86a, 86b og 93. For mindre byggeprosjekt kan plankravet i
visse tilfeller fravikes.

Det er ikke tvil om at oppføring av boliger i det aktuelle området er i strid med planen.

Klageren har sagt at den aktuelle boligen tidligere var fast bopel, og mener ((det må bli noe
annet enn å bygge ny bolig)). Hun trodde ikke det var nødvendig å søke om å få flytte.

Fylkesmannen mener det i den her foreliggende sak først blir spørsmål om hvorvidt det er
snakk om en SØknadspliktig bruksendring.
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I forskrift om byggesak § 2- 1 er det fastsatt at bruksendring er søknadspliktig dersom
a) byggverk eller del av byggverk tas i bruk til eller blir tilrettelagt for annet enn det

som følger av tilatelse eller lovlig etablert bruk,
b) endret bruk av byggverk eller del av byggverk kan pavirke de hensyn som skal

ivaretas i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven i forhold til byggverket,
tilhørende utearealer eller omgivelser, eller

c) tileggsdel tas i bruk til hoveddel eller omvendt.

Det er i Direktoratet for byggkvalitets veiledning til bestemmelsen sagt bL.a. følgende:
((Hva som er lovlig bruk før endring skjer vurderes ut fra de bestemmelser og de
forutsetninger som gjaldt den gang nåværende bruk ble lovlig etablert, herunder eventuelle
vilkår i tilatelsen som ble gitt. Ny ønsket bruk må vurderes opp mot gjeldende plan- og
bygningslovgivning for å se om nye krav kan komme inn i forhold til den nye brukefi).

Spørsmålet i den her foreliggende sak er først hvorvidt det er snak om å ta byggverket i
bruk til annet enn det som følger av tilatelse eller lovlig etablert bruk. I utgangspunktet
endrer ikke faktisk bruk i strid med det formål som er forutsatt i byggetilatelsen
eiendommens formelle status.

Kommunen har ved sine behandlinger av saken ikke gått inn på hva som er lovlig etablert
bruk for den aktuelle bygningen. Fylkesmannen kan ut fra de foreliggende opplysninger
ikke konkludere på hva bygningen i dag er tillatt brukt som.

For øvrig er kommunens begrunnelse mangelfull når det gjelder dispensasjonsvurderingen.
Enkeltvedtak skal i henhold til forvaltningsloven § 24 grunngis, og det er om begrunnelsens
innhold fastsatt følgende i § 25:

dbegrunneIsen skal vises til de\regler vedtaket bygger på, med mindre paren
kjenner reglene. L den utstrekning det er nødvendig for å sette parten i stand til å forstå
vedtaket, skal begrunnelsen også gjengi innholdet av reglene eller den problemstiling
vedtaket bygger på.

L begrunnelsen skal dessuten nevnes de faktiske forhold som vedtaket bygger på. Er
de faktiske forhold beskrevet av parten selv eller i et dokument som er gjort kjent for
paren, er en henvisning ti den tidligere framstiling tilstrekkelig. I tilfelle skal det i
underretningen til parten vedlegges kopi av framstilingen.

De hovedhensyn som har vært avgjørende ved utøving av forvaltningsmessig
skjønn, bør nevnes. Er det gitt retningslinjer for skjønnsutøvingen, vil i alminnelighet en
henvisning til retningslinjene være tilstrekkelig)).

Bestemmelsen angir de minimumskravene som gjelder i alle slags saker. I det ligger at ikke
bare vil organet stå fritt til å gi mer utførlige begrunnelser enn det har plikt til, men det kan
også følge av sakens art og viktighet, at vedtaket må begrunnes mer utførlig og nøyaktig
enn direkte angitt i § 25.

Det kreves henvisning til vedkommende lov og den relevante paragraf og del av paragraf
som regulerer forholdet. Dispensasjonsbestemmelsen i § 19-2 er etter det Fylkesmannen
kan se ikke nevnt i kommunens vedtak. Heller ikke er det vist til hvilke vurderinger som er
gjort når det gjelder fordelene og ulempene ved en dispensasjon og hensynene bak den
bestemmelse det er snakk om å dispensere fra.

Fylkesmannen finner ut fra dette å måtte sende saken tilbake til kommunen for ny
behandling. Kommunen må først foreta en vurdering av hva som er lovlig etablert bruk for
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den aktuelle bygningen. Dersom kommunen fremdeles mener det er snak om en
fritidsbolig, må det foretas en dispensasjonsvurdering som fremgår av vedtakets
begrunnelse.

Vedtak

Fylkesmannen opphever kommunens vedtak av 8. juni 2011 i sak 090111, og sender saken
tilbake til kommunen for ny behandling.

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
regionaldeparementet, jf. forvaltningsloven § 34.

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

Sakens parer er underrettet ved kopi av dette brev.

løf~
Tor Sande
kontorsjef

Roar Are K vitvik (e.f.)
avdelingsdirektør

Kopi til:
Gerd Hultmann Skogstjerna 20 8250 ROGNAN
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Fauske Lyseverk - Søknad om frtak fra leveringsplikt - Orientering

Det vises til Deres brev av 20. september 2011, der det orienteres om at Fauske
kommune i vedtak av samme dag ikke innvilget Gerd Hultmanns søknad om
omregulering av Sagmo til hélårsbolig. Det fremholdes at et endelig vedtak fra
departementet i saken vil være av stor betydning for Fauske Lysverk.

Departementet viser til vårt brev av 13. september 2011, med kopi til Fauske Lysverk,
der det fremgår at departementet mener at spørsmålet om hvorvdt Sagmo benytes
som fritids- eller helårsbolig kan ha betydning for vurderingen av om det skal gis fritak
fra leveringsplikt for strøm til eiendommen. Videre at departementet derfor vil avvente
endelig vedtak i klagesaken inntil søknaden om bruksendring av Sagmo er,avgjort.

Gerd Hultmann påklaget kommunens vedtak i brev av 30. juni 2011. Etter
klagebehandling har Fylkesmannen i Nordland den 2. januar 2012 truffet slikt vedtak:

"Fylkesmannen opphever Fauske kommunes vedtak om ikke å tillate bruksendring

fra fritidsbolig til helårsbolig for omsøkte bygning, og sender saken tilbake til
kommunen for ny behandling. Kommunen må redegjøre for hva som er lovlig etablert
bruk. Dispensasjonsvurderingen må videre fremgå av vedtakets begrunnelse. "

Spørsmålet om Sagmo kan benytes som helårsbolig er dermed ikke avgjort. Etter
klagebehandlingen er saken sendt tilbake til kommunen for ny behandling.
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Departementet vi avgjøre klagesaken knytet ti fritak fra leverigsplikt så snart
spørsmålet om bruk av Sagmo som helårsbolig er avgjort. Ved en eventuell klage på
kommunens vedtak, vi avgjørelse først foreligge når klagen er avgjort.
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