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Sak nr. 098/12 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I Dato: 16.10.2012

48/16 - YNGVAR F. SElVAAG - SØKNAD OM DELING/JUSTERING AV
GRUNNEIENDOM - KLAGE PÅ ADMINISTRATIVT VEDTAK I SAK NR 128/12

Vedlegg: 1. Søknad om deling fra Yngvar Flønes Seivaag vedlagt kart med avmerkinger
2. Kart med avmerking v/skogbrussjef

3. Administrativt vedtak sak nr 128/12

4. Klage fra Yngvar Flønes Seivaagpå vedtak i administrativ sak nr 128/12

Sammendrag:

I administrativ sak nr 128/12 etter jordloven ble det søkt om fradeling av to hytetomter på
eiendommen gnr 48, bnr 4 og 16 ved Hestekker. Søknaden ble avslått med slikt vedtak:

Skogbrussjefen viser til saksutredningen og til at omsøkte fra.deling ikke har
samfunnsinteresse av stor vekt, ikke kan anses forsvarlig med hensyn til eiendommens
avkastning, lett vil kune medføre drifts- og miljømessige ulemper av betydning for drift
på eiendommen, virker negativt for kulturlandskapet, at area.let vanskelig vil kunne føres
tilbake til jordbruksmessig drift og ikke er i samsvar med eksisterende kommuneplan.

Med grulag i det foranevnte gis det med hjemmel i jordlovens § 12 ikke tilatelse til
fradeling av to hytetomter som omsøkt og med hjemmel i § 9 same lov ikke tilatelse
til den nødvendige omdisponering av dyrkbar mark.

Saksopplysninger:

Søkerlkager peker på at hyter på de omsøkte tomtene ikke vil kune ses fra bilvei eller hus i
området. Saksbehandler kan se tomtene fra bilveien ved eiendommen til Ole Evjenth og fra dette
området vil nok hytetomtene også kunne ses fra et par bru. Dette har imidlertid på ingen måte
vært noe avgjørende punt da det ble gitt avslag på søknaden.

Søkerlkager viser også til at fradelingen ikke vil medføre bru av dyrka mark, noe som er riktig.
I sak 128/12 blir det heller ikke påstått at dyrka mark blir berørt. I saksutredningen vises det til at
skogsmark med middels skogbonitet og dyrkbar mark blir omfattet av de omsøkte tomtene.



Søkerlklager synes også å mene at han blir urettferdig behandlet idet han peker på at det er gitt
tilatelse til oppføring av hyte midt inne på dyrka mark ved Hestekker (angivelig eiendommen
til Einar Hestekker). Det kan imidlertid konstateres at det fra kommunens side verken er gitt
tilatelse til fradeling av hytetomt eller oppføring av hyte på denne eiendommen. Hvis det er
oppført noen slik hyte, kan det vise seg å være ulovlig.

I klagen pekes det på at fradeling av de to hytetomtene ikke vil medføre så mye mer kjøring
gjennom tunet idet han som skal ha den ene hyta allerede bor på eiendommen (stefar).

Hyter på fradelt tomt er jo ofte lett omsettelige. Blir omsøktetomter fradelt og hyter bygd,

trenger det ikke gå så lang tid før begge hytene er solgt til nye eiere som kan være helt ukjente
for søker.

Søker uttkker at han ikke kommer til å drive jordbruk på eiendommen så lenge den er i hans
eie. Det må her pekes på at alle som eier landbruseiendom med dyrka mark etter jordloven har
plikt til å holde innarka i drift egenhendig eller ved å leie ut arealet til jordbruksmessig drift
ved andre som har behov for arealet.

Om dyrkamarka ikke er i drift i dag eller i nærmeste fremtid, så vil den kune bli brukt til
jordbrusdrift noe senere, for eksempel i tilknytning til etablering av større landbrus enheter.
Sentrale la.ndbrusmyndigheter er i dag blitt ganske opptatt av å skjerme dyrka og dyrkbar mark
med henblikk på den globale situasjonen for matproduksjon og matbehov i fremtiden.

Saksbehandlers vurdering:

Klagen har ikke bragt nye opplysninger inn i saken som er av større betydning for saken. Den
begruelse for vedtaket, som er gitt i forhold ti jordlovens § 9 og § 12 og i forhold ti
kommuneplanens arealdel, må ikke endres med grulag i opplysningene i klagen. Klagen bør
derfor ikke tas til følge.

INNSTILLING:

Det vises til saksutrednngen. Klagen tas ikke til følge.

Klagesaken sendes videre til Fylkesmannen i Nordland for behandling.

Fauske, 01.10.2012

Even Ediassen
rådman
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Klage på vedtak om utskilling av to tomter på 48/12

Jeg Yngvar Flønes Seivaag klager ved dette på besluttningen som er tatt

vedrørende utskillng av to tomter på venset på bruks og gårdsnr 48116. Det
står i Vedtaketat hytetorntene vil vises fra andre hus og fra riksvei. Dette

stemmer ikke. Tomtene ligger slik at de kun vil vises fra sjøveien. Og med tanke

på adkomst så vil Bare Erlend Flønes Seivaag bli den som kommer til 
å bli ekstra

pA avkjørselen med tanke på at Arne kristian Berg allerede bor på adressen. Og
det det kommer aldri til å bli brukt i jordbruks sammenheng så lenge

eiendommen er i mit eie. Åssåstr det at dyrka jord ikke må brukes til annet

en til jordbruk$pruduksjon. Dette er ikkedyrkamark. Og set ikke på dette som

ett problem i framtiden heUerl med det at det er mange gårdsbruk i området

som er lagt ne'd så det vil ikke være noe problem og ordne seg tillegsareal vist

de som kom.mer etter meg skulle starte gårdsbruk. Og det er gitt tillatelse til a

sette opp hyte på hestdek.ker og det midt inne på dyrka mark. Qg samt litt

Iinger inn på venset er det gitt tilatelse til hytetomt innfor strandsonen. Så ser
ikke på disse to hytetomten som noe ulempe for verken kulturlandskapet eller

forvidete gårdsdrift på eiendommen.
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FAUSKE KOMMUNE

ADMINISTRATIVT VEDTAK

128/12

JoumalpostID: 12/7423

Arkiv sakID: 12/1453 Sakbehandler:

I Delegert plan- og utviklingsutvalg

Wilhelm Mor enstierne

I Dato: .03.09.2012

48/16 - YNGVAR F. SElVAAG - SØKNAD OM DELING/JUSTERING AV
GRUNNEIENDOM - FRAELING AV TO HYTTETOMTER VED VENSET

Saksutredning:
i.

Eiendom:
Kommune Gnr. Bnr. Fnr. Snr. ID andel Eiendomsnavn

Fauske 48 4
Fausk~ 48 16

Adresse
Vriis~t, 8214 Fauske

K" / /_.iøper erverver:
Navn Adresse
Erlend. FJønes Seivaaii inållann,,~hm 12, 8007 Bodø
Arne KristiänBer!! Venset, 8214 Fauske

Saksforhold'.
Bebygd (i/n) N Samsvar med gogkientplan (in) N

Adkomst dYrka jord Gin) N Ivaretar kulnilantIskaoshensvl1 (iln) N

A,dkomstgj eí:otn tuet Gin) J Avstand tun, meter 200

Flere våningshus (in) N Adkomst gårdsvei Gin) J
Grenser bolig IliyteG/n) N Vemskog (in) J
Grenser dyrka jordG/n) N

Det søkes om fradeling av to hytetomter hver på L dekar i et skogområde som kun er bevokst
med noe lauvkratt og som har middels skogbonitet. Høyden over havet er ca 20 meter.
Tomteområdene er også del av et større område som regnes som lettbru dyrkbar mark.
Avstaden fra eiendommens tun tilomsøkte tomter er ca 200 meter. Adkomsten til tomtene vil
være gj ennom tuet langs en gårdsvei.

Eiendommen er ikke i drft. Området hvor det søkes om hytetomt brues i dag som beite for
hester. En stor del av eiendommens areal som i dag ikkeeroppdyrket til jordbrusareal, er

regnet som lettbrut dyrkbar areaL.

Omsøkte tomter ligger i et område som i kommuneplanen er betegnet LNF-A, dvs et område
hvor det kun er tillatt med tiltak som er knytet til stedegen næring.



~
Hvis omsøkte areal fradeles til hytebygging, vil man måtte regne med at arealet i overskuelig
framtid ikke lenger vil kune nytes til jordbru. '

Det er bror og stefar til søkeren som skal erverve de to tomtene det søkes om.

o 'k i .1 I db ks' d k Ilversi t over area ti an ru eien ommen oe: oms ø teuarse er:
Arealtype Eiendommens arel Arel oinoJ¡te JIrseller

da Parsell l, da Par.se1l2, da PareU 3, da

Fulldvrket lettbrukt jol' 73,3

Mind,re lettbrukt fulldyrk¡ iord

Fulldyrka tlin9bru jord

Sum fulldyrkajord 73,3

OVerfatedvtka iQrd ..

Innrksbeite
Sum overtalteiyrka/inunirIibeite .

SkQg, særs høg bonitet

SkQg,høg bonitet 34,7.
Ski¡g, mid,d,elsPQliitet 15

-.-
i 1

SMl!, iay bonitet
Sl!mprådl!ktiv slmg 49,7 1 1

UDl'dukiy skog 3

Myr 72,3

Annen iorddektfastink 12,6

Gnim\lendt arèa1fieU jd,agen 0,3
-:

Ikke klassifisl:i

Sùmuprouktive iirel 88,2

Totalt areal 211,2 1 1 .
.

C,

Vurderingsprinsippene i natuangfoldlovens §8, § 9, § 10, § 11 og§ 12 er med å dane
gru1Ulag for saksbeha.dlers vudering. Med grnnlag i de data som er registrert i Natubasen og
Ardatabanenog den kunskap saksbehandler selv har, synes omsøkte fradêling ikke å komme i
konfikt med verdifule natuer og/eller rødlistearer.

I jordloven, § 9 fremgår det at: "Dyrkajord må ikkje brukast tilføtemål som ikkje tek sikte på
jordbruksproduksjon. Dyrkbar jord må ikkje disponerast slik at ho ikkje vert eigna ti
jordbruksproduksjon i framtida. "

Det kan gis dispensasjon fra dette forbudet dersom man etter en samet vudering finner at
jordbrusinteressene bør vike. Ved beslutnng om dette skal det i følge jordloven, § 9 bL.a. tas
hensyn til:"godkjende planar etter plan- ogbygningslova, drifs- eUer miljømessige ulemper for
landbruket i området, kulturlandskapet og det samfunnsgagnet omdisponering vil gi." Det skal
også tas hensyn til om arealet kan tilbakeføres til jordbrusproduksjon.

c

Jordlovens § 12 forbyr deling av eiendom som blir nytet eller kan nytes til jordbru eller
skogbru uten samtykke fra landbrusmyndighetene. Dette gjelder uten hensyn til om
eiendommen har flere gnlbnr og etter landbrusmyndighetens skjønn må regnes som en
drftsenhet. I § 12 fremgår det også at landbtusmyndigheten kan gi tilatelse til deling dersom

-- samfisinteresser av stor veKctãler for ôet;eller âelìng er-forsvarlig ut-fralíensynehil-den-- -
avkastning- eiendommen kan gi. Når saken skal avgjøres, skal det bL.a. tas hensyn til om deling
kan føre til drifts- og eller miljømessige ulemper for landbruet i området. Det skal også tas
hensyn til godkjente planer for arealbruken med gruag i plan- og bygnigsloven samt
hensynet til kulturlandskapet.



Det er ikke samfusinteresser av stor vekt som taler for at det gis tilatelse til omsøkte
fradelinger.

Landbruseiendommen som her blir berørt, er arealmessig totalt sett ingen stor
landbruseiendom med kun ca 73 dekar jordbrusareal og 50 dekar produktiv skog.
Eiendommen har imidlertid et ganske stort potensiale for nydyrking, idet mesteparen av det
arealet som i dag ikke er dyrket til jordbrusformål er å regne som lettbru dyrkbar areal. Til
tross for dette trenger landbruseiendommen alle sine lett tilgjengelige produkive og dyrkbare
areal. Det kan slik sett ike anses som forsvarlig med hensyn til eiendommens avkatng å
tillate omsøkte fradelinger. De omsøkte tomtene vil ikke bare legge beslag på produkivt
skogsmark med middels skogbonitet og dyrkbar mark, men også skape en ((øy)) med to
hytetomter midt ute i et godt arondert areal med dyrkbar mark og slik lett kue skape drifts-
og miljømessig ulemper av betydnng for drift på eiendommen. Det arealet det her er snak om,
er også lett tilgjengelig og dermed spesielt verdifull for eiendommen idet det ligger nært både
eiendommens tu og offentIigbilvei.

Det at atkomsten til hytetomtene vil være gjennom tuet og på eiendòmmens gårdsvei vil også
kue medføre klare drfts- og miljømessige ulemper for drft på 'eiendommen.

Omsøkte hytetomter er slik passert i et ga.ske åpent lende at saksbehandler anser at
hytebygging her vil medføre en negativ virknng for det eksisterende kultulandskapet på stedet.
Man vil kune se begge hytene ga.ske tydelig både fra sjøen, fra andre bru i området og fra
offentlig bilvei.

Hvis omsøkte tomter blir fradelt og bebygd med hyter, vil tomtearealene i overskuelig framtid
ikke kue brues tiljordbrusformåL.

Ser man på det foranevnte og samtidig vet at det berørte området i den eksisterende
kömmuneplan,er lagt ut SOm LNF-A"'oinåde (oinåde der det kun er tilatt med titak i
tilkytng til stedegen næring) anses det ikke'akuelt å tilate omdisponerig av dyrkbar mark

etter § 9 i jordloven og heller ikke fradelinger som omsøkt etter § 12 i same lov.

VEDTAK:

Skogbrussjefen viser til saksutredningen og til at omsøkte fradeling ikke har
samfusinterésse av stor vekt, ikke ka. anes forsvarlig med hensyn ti eiendommens
avkastnng, lett vil kue medføre drfts- og miljømessige ulemper av betydning for drift

på eiendommen, virker negativt for kultulandskapet, at arealet vanskelig vil kune føres
tilbake til jordbrusmessig drft og ikke er i samsvar med eksisterende kommuneplan.

Med gruag i det foranevnte gis det med hjemmel ijord1ovens § 12 ikke tilatelse til
fradeling av to hytetomter som omsøkt og med hjemmel i § 9 same lov ikke tilatelse
til den nødvendige omdisponering av dyrkbar mark.

Fauske, 03.09.2012

(j)!Gh~~
Wilhelm Mo~stieme
skogbrussjef
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V lIamyran
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, , TEGNFORKLARING AREAL TALL (DEKAR)

O 50 100 150m ~ Fulldyrka jord 0,0
Kartet viser en presentasjon av valgt

!! Overfatedyrka jord 0,0 type gårdskart for valgt eiendom.
i

i Målestokk 1 : 5000 ved A4 utskrift i II Innmarksbeite o o O O I tilegg vises bakgrunnskart for gjenkjennelse.
Utskriftsdato: 31.08.2012

I Skog av særs høg bonitet

0,0
Arealstatistikken viser arealer i dekarSkog av høg bonitet 33,
av de ulike arealklassene for eiendommen.Skog av middels bonitet 15,0

GRUNNEIENDOM 1841-48/16 . L 't Skog av lav bonitet 0,0 Det kan forekomme avrundingsforskjeller
Uproduktiv skog O O 484 i arealtallene.

Myr 65,3
Apen jorddekt fastmark 8,0
Apen grunnlendt fastmark 03 736 Ajourføringsbehov meldes til kommunen.

Skog + 
Bebygd, samf, vann, bre 0,0
Ikke klassifisert O O O O Markslagsgrenser

IlandSkap Sum: 122,0 122,0
Eiendomsgrenser ____-1--.~-------



Skog og landskap

!

o 50 100 150m

FAUSKE KOMMUNE
SKOGBRUKSEF

I SkOS+~iandSk
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r Søknad om deling/justering av grunneiendom Jourialnr.: I ::
Søknaden/rekvisisjonen framsettes i medhold av bygg- og bygningslovens(pbl)§93, 1. letld, bokstav h
- jf. pbl kap. XL og XII og lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven ka ittel3 o 7.

Plass for kommunes stempel

Alle relevante punkter fra 1 - 5 må være utfylt
Hvis plassmangel, benytt eget vedlegg Ii Fauske kommuné

.fur'. .\ Saksbeh. fel
Ql1.'lU;~'i¡~r-~~

-
Klasseiing t:. .

~Ò1)31~N5
,1.10 i

'""2- ~
Søknaden sendes

Fauske kommune
Plan og utvikling
Postboks 93

8201 Fauske

1 Søknad /rekvisis,ionen gjelder følgende eiendom(mer):
Gnr; Bnr. HJemmelshaver (med blokkbokstaver)

\

fl vlJ!J6'J

WtJTT
Gnr.

oc

Adresse Postadresse

Underskrift

Telefonnr. dagtid

Gnr. Bnr. Hjemmelshaver (med blokkbokstaver)

Adresse Postadresse

Underskrift

Telefonn. dagtid

Gnr. Bnr. Hjemmelshaver (med blokkbokstaver)

Adresse Postdresse
Underskrift

Telefonnr. dagtd

2 Det søkes om:
2aSøknadrnJliølder:
D fradelíng av grunneiendom (parsell) med oppiiålihgsforretning

Legg vèd gjenpart av

D arealoverførìng eller grensejusterìng med oppmålingsforretning nabovarsel, kVittering for

at varsel ergitt/sendt og

D fradeling av veggrnn med oppmålingsforretning
kopi av kart som visèr
hvilket areallgrense det
SØkèS om.

2b Søknaden er i henhold til plan/ søknad om dispensasjon:
.

I ~ Privat forslag

Deling i hht pbl
D Kommuneplan D Reguleringsplan D Godkjent tomtedelingsplan§63

Søknad om
- jf pbl § 19-1, fra
bestemmelser i: D forskrift D D kommuneplan D reguleringsplandispensasjon D

Vedtekt
plan- og bygningslov

Copyright: Fauske kommune



D Bolighus Offentlig virksomhet

Parsellen(e)
skal

benyttes ti

~ Fritidshus D Ladbnùfiske D Offentlg veg

D Industrilbergverk D Naturvern DAnnet kommunikajonsarealtekn. anlegg

D Varehandelfanforsikringlotell/restaurant

Adkomst
Pbl § 66.1 og

vegloven
§§ 40-43

D Riks-/fylkesveg D Kommunal veg D Privat veg

Ny avkjørsel fra offentlig veg Utvidet bruk av eksisterende avkjørsel

D Avkjørselstilatelse er gitt o Søkn. om avIg.tilatelse vedlegges O Adkomst sikret ifølge vedlagt dokumenter

Vannforsyning D Offentlig vannverk
pbl § 65

o Privat felles vannverk. Tilknytningstillatelse vedlegges

Anet

Avløp
Pbl §66. 2

D Offentlig avløpsanlegg
o Privat enkeltanlegg

D Privat fellesanlegg

- beskriv

D Utslippstilatelse er gitt o S0kn.omutslippstili. vedlegges D Avløp sikret ifølge vedlagte dokument

Joumalnummer

Vlçser SaJi.1 'tPv
..,.

-I

I~

Copyright: Fauske kommune
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