
FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

I JouralpostlO:
12/2868 I

Arkiv saldO.: 1111033 I Saksbehandler: Paul Erik Aakerli
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Plan- og utviklingsutvalget

Sak nr.: 056112 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I Dato: 16.04.2012

GERD HULTMANN, ROGNAN. SØKNAD OM OMGJØRING AV FRITIDSBOLIG
PÅ SAGMO TIL HELÅRSBOLIGINY BOSTEDSADRESSE. KLAGE PÅ PLUT -SAK
038/12

Vedlegg: 1. Kopi av Plut~sak 068/11

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

klage fra Gerd Hultman.

Q

Sammendrag:

Planutvalget behandlet i møte 20.09.2011, sak 068111, en klage fra Gerd Hultman
vedrørende søknad om omgjøring av fritidsbolig på Sagmo til helårsbolig. Klagen fra Gerd
Hultmann ble ikke tatt til følge. Med bakgrunn i vedtatt kommunepbm arealdelen fant
utvalget ikke å kunne gi dispensasjon fra vedtatt kommuneplan, slik at fritidsboligen kune
benytes/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 Fylkesmanen avgjørelse til etterretning, og har utover dette ingen
kommentarer til det som framommer i Fylkesmannens klagebehandling.

Sakens fakta:
Gerd Hultman eier en fritìtidsbolig 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 fritak for leveringsplikt
av strøm til fritidsboliger på Sagmo. Omgjøres fritidsboligen til helårsbolig, kan Fauske
Lysverk AS bli pliktig til å levere strøm til hennes bolig på Sagmo.

Gerd Hultmann 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 benytet i dag.

Sagmo ligger ca. 3 km nord for Jakobsbaken, var et gammelt lite gruvesamfu - etablert
først på 1900-tallet. Husene på Sagmo ble oppført av Sulitjelma Gruber AS etter datidens
lovverk som bolighus for å huse gruvearbeiderne mlfamilier. 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 aldri 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. Bruen/overgangen fra bolighus til fritidsboliger anses i angjeldende
sak som en naturlig del av samfusutviklingen for det gamle gruvesamfunnet
Jakobsbakken/Sagmo.

I Matrikkelen står Gerd Hultmans eiendom på Sagmo, gn. 119 bnr. 449, registrert som
fritidsbolig.

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 fritìdsbolig til bolighus/helårsbolig krever således dispensasjon fra
vedtatt kommuneplan arealdelen.

Som nevnt ovenfor har Gerd Hultmann søkt om dispensasjon fra vedtatt plan, slik at hennes
fritidsbolig 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.: (( Díspensasjon kan íkke gís dersom hensynene bak
bestemmelsen det díspenseres fra, eller hensynene í lovens formåls bestemmelse bUr
vesentUg tísídesatt. I tílegg må fordelene ved å gí díspensasjon være klart større enn

ulempene etter en samlet vurderíng))

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

Videre - rådmanen anfører følgende ulemper i saken:
Sagmo er fraflytet. Sagmo er med sin manglende infastruktu, S.s. ikke kjørbar vei i ca. 8
av årets 12 mnd, ikke offentlig vanavløp, ikke tilgang til offentlg renovasjon,
branutrkningskjøretøyer 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 akivitet i området/fast bosetting vil være negativt for reindrifta.

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

Ut fra ovennevnte kan ikke rådmannen se at det er grlag for planutvalget å gi dispensasjon
fra vedtatt plan slik at fritidsboligen til Gerd Hultman kan omgjøres til helårsbolig/fast
bopeL.
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INNSTILLING:

Vedtatt kommuneplan arealdelen er juridisk bindende for arealbruen for området
Sagmo.

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

Begrunnelsen for ikke å gi dispensasjon framkommer i saksframlegget.

PLUT -038/12 VEDTAK- 15.02.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Vedtatt kommuneplan arealdelen er juridisk bindende for arealbruken for området
Sagmo.

Etter vudering finner planutvalget at overvekt av ulemper i angjeldende sak er
vesentlig større enn fordelene. Med bakgru i dette finner planutvalget at det med
hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 ikke er grlag for å gi dispensasjon fra

vedtatt koinuneplan arealdelen, . slik at søknad fra Gerd Hultman hva angår
omgjøring av fritidsbolig på Sagmo til helårsbolig/fast bopel kan innvilges.

Begrelsen for ikke å gi dispensasjon framommer i saksframlegget.

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN
Nyt vedlegg: Kopi av klage fra advokat Sigurd A. Refvik datert 21.03.2012

På vegne av Gerd Hultman påklager advokat Sigurd A. Refvik i brev datert 21.03.2012
vedtak i PLUT - sak 038/12.

Gerd Hultman fikk i brev av 28.02.2012 oversendt vedtak i PLUT-sak 038/12.
I følge klagen fra advokat S. Refvik mottok hun kommunens oversendelse den 05.03.2012.

Klagefristen er overholdt. Klagen blir å behandle.

Rådmanen kan ikke se at det i klagen framommer nye momenter i saken, og anbefaler
utvalget å opprettholde vedtak fattet i sak 038112.

NY INNSTILLING:

Klagen fra advokat Sigurd A. Refvik på vegne av Gerd Hultmann tas ikke til følge.
Klagen oversendes Fylkesmanen i Nordland for endelig avgjørelse.



Even Ediassen
rådman

Utskrift sendes:



ADVOKATFIRMT
SIGURD A. REFVIK AS

Fauske kommune
Planutvikling
Postboks 93

8201 FAUSKE

Att:

Deres ref.: 1211946/PEA Vår ref.: SAR/115270-2127

OVERSENDELSE AV KLAGE SAK: PbUT..038/12

Klassering

J. ID S.lD
\~~ _ _1\ 1033

Fauske, 21.03.2Q12

Vedlagt oversendes klage i ovennevnte sak som bes videresendt til Fylkesmanen i Nordland.

Med hilsen

Âd'
advokat

Kontoradresse:
Storgt. 59
8200 FAUSKE

Postadresse:
Postboks 151
8201 FAUSKE

Medlem av \! Advokatforeningen

Tlf: 7560 11 80
Faks: 75 60 11 81
Org. nr.: 988088609

Driftskto.: 8951.05.02907
Klientkto.: 8951.15.42929
Advokat Sigurd A. Refvik
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ADVOKATFIRMT
SIGURD A. REFVIK AS

Fylkesmannen i Nordland
Moloveien 10

S002BODØ

Deres ref.: Vår ref.: SAR115270-2127 Fauske, 21.03.2012

KLAGE PÅ AVSLAG PÅ SØKNAD OM OMGJØRING AV FRTIDSBOLIG TIL
HELÅRSBOLIG - SAGMO

Fauske kommune har i sak PLUT-938/12 den 15.02.2012 fattet følgende vedtak:

Vedtatt kommuneplan arealdelen er juridísk bíndende for arealdelen for området Sagmo.

Etter vurderíngfinner planutvalget at overvekten av ulempenei angjeldende sak er vesentlig
større enn fordelene. Med bakgrunn i dette finner planutvalget at det med hjemmel plan- og
bygningslovens § 19-2 ikke ergrunnlagfor ågi díspensasjonfra vedtatt kommuneplan arealdelen,

slík at søknad fra Gerd Bultmann hva angår omgjøring avfrítidsboligpå Sagmo tí
helårsboliglfast bopel kan ínnvílges.

Begrunnelsen for ikke å gí díspensasjon fremkommer í saksfremlegget.

Med dette pålcagesvedtaket som ble mottattavklagef mandag den 05.03.2012.

Bakgren for søknaden fra Gerd Hultmann er ønske om å kue bo permanentpå$agio hvor
hun er vokstopp, og hvor hun har planagt å bo fast da hun nå er pen~jonist. Området var tidligere
et boligområde som gradvis er fraflyttet da arbeidsplassene er nedlagt.

Stedet har vegforbindelse. Søker kan bruke snøscooter på vinteren for nødvendig kommunikasjon
for nødvendig kontakt med serviceinstitusjoner. I søknaden går det frem at søkeren selv ordner
med renovasjon. Hun er også innstilt på selv å ta ansvar for å hente post uten ansvar for
kommunen.

Boligen på Sagmo har strømforsyning. Dersom søkeren Ïar innvilget søknaden om helårsbolig, vil
det medføre at strømleveranse vil bli opprettholdt.

Kontoradresse:
Storgt. 59

8200 FAUSKE

Søkeren har kjøpt et mål tomt til boHgen hun eier, og som hun har oppgradert over ti år til god og

Medlem av ~ Advokatforeningen

Tlf: 7560 11 80
Faks: 75 60 11 81
Org. nr.: 988 088 609

Postadresse:
Postboks 151
8201 FAUSKE

Driftskto.: 8951.05.02907
Klientkto.: 8951.15.42929
Advokat Sigurd A.Refvik
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forsvarlig standard. Gerd Hultman har hatt tanker om å stare med dyrehold, og hun har hatt
planer i tilknyting til planlagt byggeområde med frtidsboliger.

I saksutredningen som ovenevnte vedtak henviser til er det gjengitt et faktu som Gerd
Hultman ikke kjenner segigjen i.

Gerd Hultmann har ikke overfor planutvikling gitt uttrkk for at hun ikke har planer om å bosette
seg fast på Sagmo. Denne anførselen må i beste fall bero på en misforståelse av de ansatte på
planutvikling. I nærværende sak må forvaltningsorganet bygge på de opplysninger som
fremkommer i den. skrftlige søknaden.

Selv om Sagmo er.fraflyttet og stedet er blitt et område med frtidsboliger, må det være mulig å
vitalisere stedet ved at det er mulig å bo på stedet fast. Det må være miilîg for en person som er
uavhengig avå møte på en arbeidsplass daglig, å kue etableresegpå Sagmo. Det må legges vekt
på at stedet blant annet har tilknytning til. strømnettet. Stedet ligger ca. 3 km fra brøyet veg, og
søkeren har anledning til å bruke snøscooter.

Kommunen har i sin saksutredning foretatt en vudering av hensynet bak besteinelsen i § 19-2,
2. ledd. Området er regulert tilfrtidsbebyggelse. Det blir anført at stedet mangler infrastrktur, det
er kjørbar veg bare i 8 av årets 12 måneder, der er ikke offentlg vanavløp og ikke offentlig
renovasjon.

Når det gjelder anførselen om at fast bosetning er negativt for reindriften, må dette dokumenteres
om det skal tilegges vekt.

For Gerd Hultmann er en flyting til Sagmo noe hun har planlagt i 10 år, og som hun nå har
mulighet for å realisere. Hun har vokst opp på stedet, og hun ser det som en verdifull mulighet da
hun anser seg selv som et fjellmenneske.

I følge § 19~2, 3.. ledd skal . det ved en dispensasjon særlig legges vekt på konsekvensene for helse,
miljø, sikkerhet og tigjengelighet.

Her må vedtaket også ta hensyn til de fordeler. søkeren haraigitt.. Når hun i søknaden opplyser at
hun har et godt lìv på Sagmo, må hun bli trodd på dette. I dette ligger det et gode som har positiv
betydning både for helse og miljø. Hva gjelder sikkerhet og tilgjengelighet er det her snak om en

søker som er fjellvant og som kan ta vare på seg selv. Avstanden til nærmeste brøyet veg er ku 3
km.

I saksutredningen kan det synes som om kommunen i stor grad legger vekt på at fast bopel
medfører en kostnad for nettleverandøren. Da kommunen har planlagt et felt med hyter på stedet,
vil vedlikehold av eksisterende strømnett kunne være et tilak som støtter opp under denne
planleggingen.

Samlet sett kan jeg ikke se at det er dekning for at det i nærværende sak er overvekt av ulemper

Medie~ av \! Advokatforeningen

Kontoradresse:
Storgt. 59
8200 FAUSKE

Postadresse
Postboks 151

8201 FAUSKE

Tlf: 7560 11 80
Faks: 75 60 11 81
Org. nr.: 988 088 609

Driftskto.: 8951.05.02907
Klientkto.: 8951.15.42929
Advokat Sigurd A. Rèfvik
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hva gjelder en omgjøring av frtidsboligen på Sagmo til helårsbolig/fast bolig som i nærværendesak. .
Fra denne side vil vi anføre at en fast bolig vil kunne tilføre stedet et tilskudd til et godt miljø med
større mulighet for etablering aven kommende frtidsbebyggelse.

Medlem av \! Advokatforeningen

Kontoradresse:
Storgt. 59
8200 FAUSKE

Postadresse
Postboks 151
8201 FAUSKE

Tlf: 756011 80
Faks: 75 60 11 81
Org. nr.: 988 088 609

Driftskto.: 8951.05.02907
Klientkto.: 8951.15.42929
Advokat Sigurd A. Ref"ik


