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109/1 - ODD VESTGÁRD - SØKNAD OM DELING OG DISPENSASJON FRA
KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR TILLEGGSAREAL FOR EKSISTERENDE
HYTTETOMT

Vedlegg: l. Søknad datert 03.09.2012 om fradeling av tileggsareal for eksisterende hyte.
2. Div. karkopier med omsøkte areal avmerket v/skogbrussjefen

3. Søknad om dispensasjoti fra koituneplanens arealdel, datert 06.11.2012
4. Følgeskriv til utlaleinstatiser datert 12.11.2012 fra Fauske koitune, Plan og utvikling.
5. Uttalelse fra Nordîand fylkeskoitune, datert 26.11.2012

6. Uttalelse fra Fylkesmannen i Nordland, datert 17.12.2012

Saksopplysninger:

Det søkes om fradeling og dispensasjon for et areal på 0,48 dekar som tileggsareal til hytetomt
gnr 109, bnr 11 og bnr 14 i LNF-A område. LNF-A område i kommuneplanens arealdel er
forbeholdt tilak i tilknytning til stedegen næring. Eksisterende hytetomt har et samlet areal på
1,51 dekar. Omsøkte areal er bevokst med lauvskog og har middels skogbonitet og ligger like
ved bilvei og må regnes som middels tilgjengelig. Omsøkte areal består av et smalt ((belte)) med
8 ineters bredde soin ligger 1 - 1,5 meter fra veggen på omsøkte hyte. Omsøkte arealer
gjennoinskåret av oppstikkende bergknauser og grenser på motsatt side av hyta mot ei
kraftlinjegate. I sørøst grenser arealet mot Vallvatn som er fredet som fuglereservat.

Skogbrussjefen har behandlet saken på delegasjon etter jordlovens bestemmelser (sak 147/12)
og har med hjemmel i jordlovens § 12 gitt tilatelse til omsøkte fradeling av tileggsareal på 0,48
dekar til eksisterende hyttetomt gnr 109, bnr 11 og bnr 14.

Saken har vært til uttalelse hos Fylkesmanen i Nordland og Nordland fylkeskommune som
begge har avgitt uttalelse om saken.

Uttalelse fra Nordland fylkeskommune:
Fylkeskommunen har avgitt en planfaglig og en kulturminnefaglig uttalelse og kan ikke se at
tiltaket vil være i strid med regional poliikk slik dette blant anet er formulert i fylkesplanens
arealpolitiske retningslinjer. Det kan heller ikke ses at tiltaket er i konflkt med kjente
verneverdige kultuinner. Det pekes imidlertid på at ikke alle kulturminner er registrert og at
hvis det i forbindelse med markinngrep skulle oppdages gamle gjenstander, ansamlinger av
trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, så må Kulturinner i Nordland



underrettes umiddelbar og at dette pålegget bringes videre til dem som skal utføre arbeide i
marken.

Uttalelse fra Fylkesmanen i Nordland:
Fylkesmanen uttaler: ((Vi deler administrasjonens vudering om at fradeling av et mer begrenset
tileggsareal fullt ut vil kune ivareta søkers behov. Vi kan ikke se at behovet for tileggsareal
fordrer avgrensning helt ned mot Vallvatnet. Fradeling av et mer begrenset areal synes mer
fornuftig, og vil medføre at formålet for strandsonearealet forblir uendret,)

Saksbehandlers vurdering:

Av de verdier LNF-A områder skal skjerme mot tiltak synes det primært å være naturerdier og
friluftsverdier i tilknytning til fuglereservatet ved Vallvatnet som kan bli berørt. Hvis omsøkte
tomt deles diagonalt slik at den får bredde lik null ved Vallvatnet og kun et areal på ca 0,24
dekar, blir disse natur- og frilutsverdiene svært lite berørt.

Utover det å få noe større avstand fra tomtegrense til hytevegg, synes det ikke å foreligge gode
arguenter fra søkers side for å få dispensasjon.

INNSTILLING:

Det vises til saksutredningen og gis med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2
dispensasjon for kun 0,24 dekar fra kommuneplanens arealdel, § 2.1 a) og § 3.1 a).

Med hjemmel i plan" og bygningslovens § 20-1 gis det tilatelse ti fradeling av kun 0,24
dekar soin tileggs areal til hytetomt med gnr 109, bnr IL og bnr 14.

Det settes som betingelse at tomten formes som diagonal halvdel av omsøkte areal med
bredde lik null ved Vallvatn.

Begruelsen for at ikke hele det omsøkte areal fradeles er at arealet omfattes av LNF-A
område i kommuneplanens arealdel og at man ønsker å skjerme natur- og friluftsverdier
ved Vallvatn. Søkers argumenter for å få dispensasjon synes i tilegg ikke å være særlig
tungtveiende.

Fauske, 11.01.2013

Even Ediassen
Rådman



Søknad om deling/justering av grunneiendom i Joumalnr.: 5\ / ~,2
Søknaden/rekvisisjonen framsettes i medhold av bygg- og bygningslovens(pbl)§93, i' ledd, bokstav h
- jf. pbl kap. XL og XII og lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) kapittel 3 og 7.
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FAUSKE KOMMU
ADMIISTRATIVT VEDTAK

Sak nr.: 147/12

I 

JoumalpostID: 12/8637 I
Arkiv saklD: 12/1786 I Sakbehandler:

I Delegert plan- og utviklingsutvalg

Wilhelm Morgenstierne

I Dato: 05.10.2012

10911 - ODD VESTGÁRD - SØKNAD OM DELING/JUSTERING AV GRUNNEIENPOM
_ TILLEGGSARAL TIL HYTTETOMT MED EKSISTERENDE HYTTE. KJØPER:
NINA OG TROND STENERSEN

(( Saksutredning:

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

Fauske 109 L

Fauske 109 2

Adresse
Nordahl Grie svei 5 B, 8003 Bodø

Saksforh91do.
Bebygd GIn) N Samsvar med godkjent plan (ln) N

Adkomst dyrka jord (in) N Ivaretar kultulandskapshensyn GIn) J
Adkomst gjennom tuet GIn) N Avstand tu, meter 340

Flere våningshus GIn) N Adkomst gårdsvei GIn) N

Grenser bolig I hyte GIn) J Vemskog GIn) J
Grenser dyrka jordG/ti) N

Det søkes om fradeling av areal på 0,48 dekar som tileggsareal til hytetomt (109111,14) på 1,51

dekar med eksisterende hyte. Omsøkte areal er bevokst med lauvskog og har middels
skogbonitet og ligger like ved bilvei og må regnes som middels tilgjengelig. Omsøkte areal
består av et smalt belte med ca 8 meters bredde som ligger 1- 1,5 meter fra veggen på omsøkte
hyte. Omsøkte arealer gjennomskåret avoppstikkende bergknauser og grenser på motsatt side
.av hyta mot ei kraftlinjegate. I sørøst grenser omsøkte areal mot Vallvatn som er fredet 

som

fuglreservat.

Eiendommen er ikke bebodd og ikke i jordbrusmessig drift. Eieren/søkeren har en del drift i
eiendommens skog i form av industriell hogst, vedhogst, skogplanting og rydding i
granplantefelt. En stor del av eiendommens skogareal er tilplantet med gran.



En betydelig del av eiendommens utmarksareal er regnet som lettbru dyrkbar mark.

Omsøkte tomteareal omfattes av LNF-A område i kommuneplanens arealdeL. Dette er et område
som ikke skal nytes til andre tilta enn de som er knytet til stedegen næring. De skal bL.a. ikke

nytes til hyter og boliger som ikke er knytet til stedegen næring.

Kommuneplanens arealdel omfatter også områder for spredt hytebygging. Krteriene for
hytebygging i slike områder er bL.a. at hytetomtene ikke skal plasseres på skogsmark med
middels eller hø skogbonitet og at tomtene ike skal være større enn 1 dekar. Disse krteriene
må regnes å gjelde for LNF-A områdene også hvis det aven eller anen fornuftig gr skulle

være aktuelt å tilate fradeling av hytetomt i slike områder.

o 'k i .1 I db k . d k Ilversi t over area ti an ru seien ommen o2omsø te parse ..

Arealtye Eiendommens arel Areal oJlokte parseller
da Parsell L, da Parsell 2, da Parsell 3, da

Fulldvtket lettbrukt iord 2S,2

Mindre letbrukt fulldyrka jord
Fulldyrka, tungbrukt jord

SUIi fl!lIdyrka jonl 25,2

Overfatedyrka jord

Innmaksbeite 11,9

Sum overßiiltedyrka/innmarksbeite 11,9

Skiig, særs høg bonitet
Skal!, høl! bonitet 353

Skog, middels bonitet 317,2 0,48

Skog, lav bonitet 2,3

Slim produktiv skog 672,5 Q,48

Uprodukiv Skog i 19

Myr 149,9

Anen iorddekt fàstmark 10,1

Grnnlendt areallfieii ¡ di:gen
Ikke klassifisert

SUni.upròduktivearel 179

Totiilt arel 888,6 0,48

(

Vurderingsprinsippene i natuangfoldlovens§8, § 9, § 10, § 11 og § 12 er med å dane
grag for saksbehandlers vuderig. Med grlag i de data 

som er registrert i Natubasen og'

Ardatabanen og den kunskap saksbehandler selv har, synes omsøkte fradeling ikke å komme i
konflkt med verdifulle naturter og/eller rødlistearer eller natuernområder. !.

Jordlovens § 12 forbyr deling av eiendom som blir nytet eller kan nytes til jordbru eller
skogbru uten samtykke fra landbrusmyndighetene. Dette gjelder uten h~nsyn til om
eiendommen har flere gnlbnr og etter landbrusmyndighetens skjønn må regnes som en
drftsenhet. I § 12 fremgår det også at landbrusmyndigheten kan gi tilatelse til deling dersom
samfusinteresser av stor vekt taer for det, eller deling er forsvarlig ut fra hensynet til den
avkastning eiendommen kan gi. Når saken skal avgjøres, skal det bL.a. tas hensyn til om deling
kan føre til drfts- og eller miljømessige ulemper for landbruet i området. Det skal 

også tas

hensyn til godkjente planer for arealbruen med gruag i plan- og bygningsloven samt
hensynet til kultulandskapet.

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

Det omsøkte areal er forholdsvis beskjedent. Dette samo1dt med at arealet ligger som et smalt
belte med skog mellom kraftlinjegate og angjeldende hyte og kun 1-1,5 meter fra hyteveggen,
bidrar til at dette lile skogarealet med liten sansynlighet vil bli gjenstand skogsdrift ved



greier. Arealet består jo også aven del bergkauser som stikker opp, noe som også gjør

arealet lite attakivt for skogsdrft. Med grag i det foranevnte må omsøkte fradeling anses
som forsvarlig med hensyn til eiendommens avkastning.

Omsøkte fradeling synes ikke å vile medføre drfts- og/eller miljømessige ulemper av betydning
for jord- og skogbruet og vil heller ikke ha noen skadelig virknng for kultulandskapet.
Omsøkte fradeling er imidlertid ikke i samsvar med kommuneplanens arealdeL.

Samlet sett bør omsøkte fradeling kune aksepteres.

VEDTAK:

Skogbrussjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens § 12 tilatelse
til omsøkte fradeling av tileggsareal på 0,48 dekar til eksisterende hytetomt, gn.
109/11,14.

(
Fauske, 08.10.2012

ú!h~
Wilhelm ~2.. enstierne ~
skogbrus~~lJ
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109/1.- Odd Vestgård, Poppelveien 19,8209 Fauske.
Dispensasjon fra kommuneplanens arealdeL.
Gnr. 109, bnr. 11 og 14. Utvidelse av hyttetomt til Nina og Trond Stenersen, Nordahl
Griegs vei 5 B, 8003 Bodø.

Undertegnede er eier av gnr 109 bnr 1 og 2 i Fauske kommune og søker med dette om
dispensajon fra kommuneplanes arealdel i Fauske kommune slik at Nina og Trond Stenersen
kan få utvide sin hytetomt slik at eksisterende bebyggelse kommer lengre vekk fra
eiendoms grensa enn tilfelle er nå.

Eksisterende grense ligger nå bare 1- 1,5 meter fra hyteveggen.

For øvrig viser jeg til skogbrusjefens saksutredning og vedtak av 8.10.2012.

Fauske 6.11.2012

9J ¡jh1~
Odd Vestgård
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l FAUSKE KOMMUNE
Plan/utviklng

Nordland fylkeskommune
Fylkeshuset
8048 BOD0

Saksbehandler: Wilhelm Morgenstierne - Telefon: 75606065 - Telefaks: 756040 OL

Deres ref.: Vår ref.: 12/9913/WMO Dato: 12.11.2012

109/1 - ODD VESTGÅR - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA
KOMMUNEPLANENS ARALDEL FOR TILLEGGSAREAL FOR
EKSISTERENDE HYTTETOMT

Vedlagt sendes foranevnte dispensasjonssak til uttalelse.

Hva det søkes dispensasjon fra 

Det søkes dispensasjon fra vedtatt koniuneplans arealdel, om å nyte LNF-A areal til anet
enn stedbunden næring. Indirekte søkes det også om dispensasjon fra reglene i
kommuneplanens arealdel m.h.t. LNF-B/C områder hvor det fremgår at hytetomter ikke skal
omfatte areal med middels og høy skogbonitet og ikke skal være større enn 1 dekar.

Hva det søkes om
Det søkes omfradeling av tileggs areal på 0,48 dekar til eksisterende hytetomt med areal
1,51 dekar. Omsøkte tileggsarealligger i et LNF-A område ved nordsiden av Vallvatnet.
Eksisterende hyte ligger svært tett opp til tomtegrensa (1 -1,5 meter) og omsøkte areal vil
medføre at denne avstanden blir større.

Historikk
Eksisterende hytetomt omfatter gn 109111 og 109114

Relevante verdier som berøres
Landbrusverdier berøres ved at det omsøkte areal er skogareal med lauvskog middels
skogbonitet. Arealet er imidlertid av mindre verdi for landbruet siden det er ulendt med
oppstikkende bergknauser og ligger som et smalt belte med ca 8meters bredde mellom
kraftlinjegate og eksisterende hytetomt

Frilufsverdier kan berøres ved at hytetomtens bredde ved Vallvatnet blir utvidet. Det kan bli
konfikt i forhold til frluftsferdsel langs Vallvatnet.

Vallvatnet er en del av fuglreservat. En fradeling av tileggsareal ti hytetomt vil kune
medføre at mer areal ved vananten blir mer påvirket av mennesker.

Postadresse: Postboks 938201 FAÜSKE
Besøksadresse: Torggata 21

-E~postpostmottk(afauske,kommune;no-

Telefon Faks Bankgiro: 45550700348/89510700415
75 604000 75 604001

- Qrg.-nr~ - 9'72-418021-
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I Alternative løsninger for tiltaket

En alternativ løsning kan være å redusere omsøkte tomteareal ved at tomten gis form aven
trekant med null bredde nede ved Vallvatnet (dvs. en halvering av omsøkt areal). Dermed
berøres strandsonen ved Vallvatnet mindre av hyttetomten. Dette kan være riktig med hensyn
til friluftsferdsel langs Vallvatn og med hensyn til at Vallvatnet omfattes av fuglreservat.

Forhold knytet til ulike lover
Det synes primært å være jordlovens, plan- og bygningslovens og naturangfoldslovens
bestemmelser som er relevante for saksbehandlingen. .

Dispensasionssøkers argumenter for å få dispensasjon
I dispensasjonssøknaden er det argumentert med at det er så liten avstand mellom hyte og
tomtegrense. I tilegg vises det til skogbrussjefens begruelse for å gi tilatelse til deling
med hjemmel i jordlovens § 12.

Saksbehandlers samlede vudering av saken

I denne saken er det ikke aktuelt med noe nyt fysisk tiltak. Berørte hyte eksisterer allerede i
dag. Det er her snak om å tilføre LNF-A areal til eksisterende tiltak. I dette tilfellet synes et
slikt tileggsareal å medføre lite eller ubetydelig skade for landbruet og det same gjelder
også for friluftsferdsel og natureservat hvis tileggsarealet reduseres til det halve og formes
som en trekant med null bredde ved Vallvatn.

Det synes for øvrig ikke å være noen tungteiende argumenter fra søkers side for å få
dispensasj on.

Samlet sett synes saksbehandler det kan aksepteres å gi dispensasjon i dette tilfelle hvis det
omsøkte arealet reduseres omtrent til det halve og får form av trekant med null bredde ved
Vallvatnet.

Med hilsen

ýft!..':fr~~~
Skogb~~¡

Vedlegg:
1. Søknad om fradeling av tileggsareal til hytetomt, datert, 03.09.2012
2. Adminstrativt vedtak med hjemmel i jordloven, sak 147, datert 05.10.2012
3. Søknad om dispensasjon fra komnuneplanens arealdel, datert06.11.2012
4. Diverse karkopier over omsøkt område

Mottakere:
Fylkesmanen i Nordland
Nordland fylkeskommune

Moloveien 10

Fylkeshuset
8002
8048

BODØ
BODØ
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Uttalelse til søknad om fradeling av tilleggsareal til eksisterende hyttetomt fra
gnr 109 bnr L

Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven, herunder
fylkesplanen og rikspolitiske retningslirter, gir Kultur- og miljøavdelingen følgende uttalelse:

Planfaglig uttalelse
Så langt vi kan se, vil tiltaket ikke være i strid med regional politikk slik dette blant annet er
forrulert i fylkesplanens arealpolitiske retningslinjer.

Planfaglig vurdering: Dag Bastholm, tlf: 75 65 05 96

Kulturminnefaglig uttalelse
Tiltaket er sjekket mot våre arkiver. Så langt en kjenner til, er det ikke i konflikt med kjente
verneverdige kulturminner. Alle kulturminner er imidlertid ikke registrert. Skulle kommunen
innvilge søknaden, vil fylkeskommunen derfor vise til tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt
dersom en under eventuelt markinngrep skulle støte på forninner, jf. kulturminnelovens § 8 andre

ledd. Dersom det under arbeidet skulle oppdages gamle gjenstander, ansamlinger av trekull eller
unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, må Kulturminner i Nordland underrettes umiddelbart. Det
forutsettes at nevnte pålegg bringes videre til dem som skal utføre arbeide i marken.

Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner; det vises til egen uttalelse fra Sametinget.

¡L,( ccrtl' CL~ -b eu'- t '~

Martinus Hauglid
arkeolog

Adresse Postmottak Dir.: 75650526 Saksbehandler: Martinus Hauglid
Fylkeshuset Tlf.: 75650520 Avdeling: Kultur og miljø
8048 Bodø Faks: Enhet: Kulturminner i Nordland

Besøksadresse Prinsens gt. 100 E-post: post~nfk.no



Jeanette Osnes

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

fmnooskcgfyl kesman nen.no
17. desember 2012 10:33
Postmottak
Uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanen - Tilleggsareal for
hyttetomt - 109/1 - Fauske

Fylkesmannen viser til oversendelse datert L 2.11.12 (deres ref.: L 2/9913/WMO).

Vi deler administrasjonens vurdering om at fradeling av et mer begrenset tileggsareal fullt ut vil kunne
ivareta søkers behov. Vi kan ikke se at behovet for tileggsareal fordrer avgrensning helt ned mot
Vallvatnet. Fradeling av et mer begrenset areal synes mer fornuftig, og vil medføre at formålet for
strandsonearealet forblir uendret.
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