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90/2,5 OG 6 - GISLAUG SELSTAD M.FL. - SØKNAD OM DELING OG
DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR FRADELING AV
HYTTETOMT VED SJØNSTÁDAL VED SULITJELMA VASSDRAGET. ERVERVER:
GISLAUG SELSTAD

Vedlegg: 1. Søknad om fradelìng av hytetomt, datert 19.10.2012
2. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, datert 30.10.2012
3. Dìv. kartkopìer med omsøktetomt avmerket v/skogbrussjef

4. Delegertjordlovsak saksnr 172/12

5. Følgeskriv tìl uttaleinstanser, datert 13.1 1.2012
6. Uttalelse fra Nordland fylkeskommune, datert 18.12.2012

7. Uttalelse fra Reìndrìfsforvaltnìngen Nordland, datert 17.12.2012

8. Uttalelse fra Balvatn reìnbeìtedistrikt, datert22.12.20 12

9. Uttalelse fra Fylkesmannen i Nordland, datert 04.01.2013

Saksopplysninger:

Det søkes om fradelìng av hytetomt på ca 2 dekar i et oinåde sOlIligger ca 180 meter O.h. og er
bevokst med glìssen småvokst lauvskog på uproduktiv skogsmark. Flere steder er det berg i
dagen. Tomten lìgger ca 75 meter vest for eiendommens gårdsvei og avstanden langs denne til
offentlìg bilvei er ca 420 meter.

Omsøkte tomt er omfattet av LNF-A oinåde i kommuneplanens arealdeL. Det er et oinåde hvor
det kun er tilatt med tiltak med tilknytning til stedegen næring.

Eiendommen er ikke i drift og har ikke fast bosetting. Eiendommen er eid av 4 sameiere.
Erververen (Gislaug Selstad) er en av disse. Det har vært en rettslìg prosess i tilknytning til
eiendomsretten til eiendommen. Denne prosessen har endt med et rettslìg forlik. Det rettslìge
forlìket går bL.a. ut på at Gislaug Selstad skal få utskilt og overskjøtet til seg en tomt på mellom 2
og 4 dekar på et sted på eiendommen. Det forutsettes at tomtens størrelse og plassering
godkjennes av offentlìge myndigheter. I tilegg skal Gislaug Selstad, ifølge rettsforliket, fra 1.
julì 2012 overta bruksretten til en av eiendommens beboelige hus, den gamle
((Stasjonsbygningem) ved Sjønstådal. Denne ligger ned ved den offentlge bilveien og er lett
tilgjengelìg og med god parkeringsplass. ((Stasjonsbygningem) har innlagt kaldt og vart van,

WC og strøm og er ellers blìtt noe pusset opp, bL.a. med nyt tak. Huset som er ganske gammelt,
har imidlertid en ganske gameldags og lav standard. Erverver/sameier som bor i Oslo-oinådet



ønsker derfor å bygge en hyte med mer komfortabel og moderne standard som hun og familien
kan benytte når de bor på eiendommen.

En alternativ løsning for hytetomt er å søke fradelìng av hytetomt på samme eiendom i et
område som i kommuneplanens arealdel er lagt ut for spredt hytebygging for 2 hyter. Dette
området ligger straks sør for Langvasselva. Dette området er vurdert av søkere og erverver, men
er fuet å være for lìte tilgjengelig fordi elva må krsses og eksisterende bro er for dårlìg, i alle
fall for personbiL.

Det synes verken å være naturangfoldsverdier eller landbrusverdier av større betydning som
vil bli berørt ved en eventuell fradeling. Det er også ganske lìte friluftslìv i omsøkte område. Det
meste av friluftslivet er nok helt lokalt.

I delegert jordlovsak saksnr 172/12 gis det med hjemmel i jordlovens § 12 tilatelse til omsøkte
fradelìng av hytetomt på 2 dekar.

Ut fra eksisterende kar som viser reindriftsinteresser i området, lìgger omsøkte tomt straks sør
for et avmerket vårbeite 2 for reindriften og straks øst for avmerket trekklei for rein. I forbindelse
med arbeidet med ny kommuneplan, arealdelen ble område for spredt hytebygging fjernet fra
bL.a. omsøkte oinåde nettopp av hensyn til reindriftsinteressene.

Uttalelse fra Reindriftsforvaltningen Nordland:
I uttlelsen fra Reindriftsforvaltningen Nordland står det bL.a.: ((Det omsøkte tiltaket ligger i
Balvatn ~einbeitedistrikt i et område som i første rekke brukes som vår- og høstbeite. Det kan
imidlertid være rein i området hele året. L Skoffedalen er det oppsamlingsområde for reinen med
flyttleier til ogfra. De sørvendte liene mot Sjønstådalen blir gjerne tidlig bare og grønne på
våren, en periode hvor reinen generelt er var for ferdsel og andre forstyrrelser. Balvatn
reinbeitedistrikt er for øvrig kraftig berørt av fritidsbebyggelse, ferdsel og andre inngrep
allerede. Dette er noe som over tid har påvirket drifsmønsteret, og gjort det mer kritisk å ivareta
områder somfortsatt kan brukes som reinbeite.)) Det konkluderes med at: ((Reindrifas behov for
varierte og sammenhengende beitearealer og områder hvor reinen kan få nødvendig ro i kritiske
perioder vil være et av de hensyn som skal ivaretas ved å legge føringer i forhold ti

fritidsbebyggelse i overordnet plan. Dette hensynet mener vi vil bli vesentlig tilsidesatt ved en
eventuell dispensasjon fra planen, jfr. Plan og bygningsloven § 19-2, 2. ledd

På bakgrunn av det som her er nevnt fraråder Reindrifsforvaltningen at det gis dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel for fradeling av hyttetomt i dette området. Vi viser i den forbindelse til
Plan- og bygningslovens § 19-2, 4. ledd ìì

Plan- og bygningslovens § 19-2,2. ledd lyder slìk: ((Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene
bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir
vesentlig tilsidesatt. L tilegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene
etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.))

I plan- og bygningslovens § 19-2, 4. ledd står det: (( Ved vurdering av om det skal gis
dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tilegges særlig vekt.
Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer ogforbudet i §
1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om
dispensasjonssøknaden. ))



Uttalelse fra Balvatn reinbeitedistrikt:
Balvatn reinbeitedistrikt uttaler bL.a.: ((Balvatn reinbeitedistrikt er svært negative til Gislaug
Selstad m.j. sin dispensasjonssøknad av følgende årsaker:
Området er et meget verdifullt tidlig vårbeite for rein, da det blir tidlig grønt da det ligger på
solsiden.

Det finnes nok hytter i Sulitjelmadalen fra før.

Søkerens påstand om at hun ikke har sett rein i området under hele sin levetid, er en helt
urimelig påstand, da området er og har vært reinbeiteområde i uminnelige tider.

Videre setter søkeren spørsmålstegn ved Blindfamilens rett til reinbeite i området. Til dette
henviser distriktets reineiere til Lov om reindrif.))

Uttalelse fra Fylkesmanen i Nordland:
Fylkesmanen i Nordland uttaler: ((Fylkesmannen i Nordland kan ikke se at omsøkte tiltak
berører nasjonale eller viktige regionale verdier innenfor de fagtema vi har ansvar for, og har
således ingen vesentlige merknader til søknaden på dette punkt.

Dispensasjonen reiser imidlertid særlige spørsmål, og vil ut fra hensynet til kommuneplanen som
styringsverktøy være å anse som uheldig. Det er i overordnet arealplan avSatt betydelige
utbyggingsområder for fritidsboliger i dalen. Dette taler mot at nye etableringer skal finne sted
utenfor disse avklarte områdene.))

Uttalelse fra Nordland fylkeskommune.:
Fylkeskommunen har ikke særskilte innvendinger til at det dispenseres i denne saken. I
tilknytning til den kulturinnefaglige uttalelsen bes det om: ((Skulle kommunen innvilge
søknaden, vil fYlkeskommunen derfor vise til tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt dersom en
under markinngrep skulle støte på fornminner, jf kulturminnelovens § 8 andre ledd. Dersom det
under arbeidet skulle oppdages gamle gjenstander, ansamlinger av trekull eller
unaturlige/uventede steinkonsenttasjoner, må Kulturminner i Nordland underrettes umiddelbart.
Det forutsettes at nevnte pålegg bringes videre til dem som skal utføre arbeide i marken.))

Saksbehandlers vurdering:

Saksbehandler har vudert fordeler og ulemper ved en evt. fradeling av oms økte hytetomt og
kan ikke se at fradelingen medfører større fordeler enn ulemper for området. Ulempene består i
hovedsak i at reindriftsinteressene blir berørt på negativt vis. Det er vanskelig å påvise noen helt
klare fordeler.

Reindriftsforvaltningen Nordland, som er en statlig myndighet, fraråder at det gis dispensasjon
for omsøkte fradeling av hytetomt.

Siden omsøkte fradeling ikke medfører klar større fordeler enn ulemper og statlig myndighet
fraråder at dispensasjon gis, bør det ikke dispenseres fra bestemmelsene i kommuneplanens



arealdel og dermed heller ikke gis tilatelse til fradeling etter plan- og bygningslovens
bestemmelser.

INNSTILLING:

Det vises til saksutredningen og gis med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 ikke
dispensasj on fra kommuneplanens arealdel § 3 .1 a) for omsøkte hytetomt.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 gis det ikke tilatelse til omsøkte
fradeling av hytetomt.

Vedtaket begrunnes med at omsøkte fradeling ikke medfører klar større fordeler enn
ulemper og i tilegg frarådes fradeling av statlig myndighet (Reindriftsforvaltningen
Nordland).

Fauske, 14.01.2013

Even Ediassen
Rådman
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- jf. pbl kap. Xl og Xil og lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) kanittel 3027.
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Att. Wilhelm Morgenstierne Nesodden 30/10-2012

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel
hyttetomt på gnr 90-2,5 og 6 Fauske kommune
Sjønstådal Sulitjelma

..

Viser til flere telefonsamtaler og mail rundt overnevnte sak. Også ditt brev av 19/9
hvor du vedlegger kart inntegnet forslag av hyttetomter for oss.
Søknad er innsendt med alle underskrifer av samtlige grunneiere som også er
eier av Y4 PART av overnevnte eiendom.
Det ønskes snarest ogfå satt opp en hytte på eiendommen som blir bekostet
og brukes av min famile. Jeg begynner og bli gammel slik at søknaden bes
hastebehandles såfort som muligfor.ogfå saken ut av verden og hyttebygging
kan starte.
Det har vært veldig vanskelig og komme til en enighet om beliggenhet tidligere
og med avslag av forrige søknad. VI BA DEG da komme med forslag siden alle
våre ønsker om hyttetomt virket håpløst.
Vi ønsker selvfølgelig en hyttetomt mest tilgjengelig og også fremkommelig med bil og vann
lagt inn. Vi har altså tidligere sendt inn søknaden lik dittforslag.
Med vedlegg av kart hvor tomten er inntegnet av deg/Fauske kommune og vi har derfor
regnet med nå at dette var enkel sak.
Området har meget lav skogboenitet, eller ingen skog.

,;

t

Eiendommen benyttes i dag som fritidseiendom og noen av grunneiere har tidligere skilt ut
tomter fra eiendommen til sin familie.
Boplikt og driveplikt fra tidligere landbrukseiendom er vi fritatt.
Slik at alle 4 grunneiere vil komme til ogfå sin hyttetomt skilt ut av hovedeiendommen og alle
grunneiere ønsker lik behandling på sine søknader Ira Fauske kommune.
Forøvrig er hele eiendommen et sameie frem til 2030,lik rettsforlik.

(í!) /Eiendommen er så stor at det ikke burde være noe problem og skille ut noen
hyttetomter hverken nå eller senere for våre arvinger.
Og den beste løsningenfor alle parter er og legge denne hyttetomten på Sjønstådal siden

hvor det allerede er vei/adkomst til tomten fra riksvegen og opp til gården.
Det vises til din mail at det mest sannsynlig vil bes om en uttalelse fra
reindriftmyndighetene. Vi stiler oss uforstående til at vi som grunneiere skal be
om bruken av vår egen eiendom, og det vil på ingen måte bli endring av bruk
på eiendommen enn det er i pr dag.
Gamle drifsbyggninger og bolighuset på Nedre Fjeld gård er delvis restaurert og
ligger i umiddelbar nærhet og som idag brukes til hyttelfitidsbolig av fam May Larsen
som også er eier av Y4 part av samme eiendom.
Det har også tidligere av oss blitt bedt om dokumentasjon hvor det har vært hevdet



at reindrifen har hatt rett til og benytte beiteareal på vår grunneiendom.
Hvis vår søknad skal fremlegges reindrifsmyndighetene, bes dokumenter fra reindrifnæringen

over bruk over vår eiendom lagt frem, også fra lang tid tilbake.
Denne eiendommen har vært i sammefamiliefra 1850 årene på morsiden og for meg som er født
og oppvokst på eiendommen
og har benyttet området i hele mitt liv, har aldri vært informert om noe slikt eller sett reinsdyr
annet enn langt til fjells.
Vi må derfor be om at hyttetomtsøknaden godkjennes.

Om det ikke skulle være nødvendig med dispensasjonsøknad
for vår hyttetomt bes det se bort fra dette brev og behandle søknaden
som er innsendt tidligere.

Vi ser nå frem til en positiv og rask behandling og og at dette løser seg slik du har
foreslått.

Med vennlig hilsen
for Gislaug Selstad

Anne M Selstad
Vollenveien 108
1389 Heggedal

/7#f" .ll~" --'-'---(/dt '/ _"/

vedlegg kopi av ditt brev av 26/9-2012 og utskriffra maiI26/10-2012



FAUSKE KOMMUNE

ADMINISTRATIVT VEDTAK

172/12

JouralpostlD: 12/9696

Arkiv sakID: 12/2146 Saksbehandler:

I Delegert plan- og utviklingsutvalg

Wilhelm Morgenstierne

I Dato: 06.11.2012

90/2,5 OG 6 - GISLAUG SELSTAD M.FL. - SØKNAD OM DELING/JUSTERING AV
GRUNNEIENDOM - FRAELING AV TOMT FOR FRITIDSHUS VEn SJØNSTÁDAL

Saksutredning:

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

Fauske 90 2
Fauske 90 5
Fauske 90 6

E. I Lier: seIRer:
Navn Adresse
Gislau!! Selstad Fiordvamweien 4, 1450 Nesoddtaneen
Bjørn Robert Jensen M vrIi., si30Sulitielni;i

Liv Sivertsen Reitanveien 3,8210 Fauske
May Elise Lal:en Helsetunet 11, 8200 Fauske

eien 4, 1450 Nesoddtan en

Saksforhold:
Bebygd Wn) N Samsvar med godkjent plan Gin) N

Adkomst dyrka iord (j/n) N Ivaretar kultulandskapshensvn (j/n) J
Adkomst£tiennom tunet Wn) J Avstand tun, meter 75

Flere våningshus (i/n) N Adkomst gårnsvei Wn) J
Grenser boih~i hYte (j/n) N Vemskog (j/n) J
Grenser dyrka jotd(j/h) N

Det søkes om fradeUng av hytetomt på ca 2 dekar i et område som ligger ca 180 meter o.h. og er
bevokst med glissen småvokst lauvskog på uproduktiv skogsmark. Flere steder er det berg i
dagen. Tomten ligger ca 75 meter vest for eiendommens gårdsvei og avstanden langs denne til
offentlig bilvei er ca 420 meter.

Den angjeldende landbrukseiendommen har et stort areal på i alt ca 7020 dekar. Av dette er 6,8
dekar inarksbeite og ca 3390 dekar produktiv skog. P.g.a. vanskelig terreng vil først og fremst
den delen av skogen som har høy og en god.del av skogen med middels bonitet kune drives.
Dette utgjør anslagsvis ca 980 dekar. "



Eiendommen er ikke i jordbrusmessig drft og mye av det jordbrusarealet eiendommen hadde,
er nå i stor grad tilvokst med skog og kratt. Selv om eiendommen har forholdsvis stort skogareal,
synes det å være en beskjeden drift i skogen. Eiendommen er ikke fast bebodd av noen av eierne.

Eiendommen er eid av 4 sameiere. Erververen (Gislaug Selstad) er en av disse. Det har vært en
rettslig prosess i tilknytning ti eiendomsretten til eiendommen. Denne prosessen har endt med et
rettslig forlik. Detrettslige forliket går bL.a. ut på at Gislaug Selstad skal få utskilt og overskjøtet
til seg en tomt på mellom 2 og 4 mål på et sted på eiendommen. Det forutsettes at tomtens
størrelse og plassenng godkjennes av offentlige myndigheter. I tilegg skal Gislaug Selstad,

ifølge rettsforliket, fra 1. juli 2012 overta brusretten til en av eiendommens beboelige hus,
((Stasjonsbygningem) ved Sjønstådal. Denne ligger ned ved den offentlige bilveien og er lett
tilgjengelig og med god parkenngsplass. Stasjonsbygningen har innagt kaldt og vart vànn,

WC og strøm og er ellers blitt pusset opp en del bL.a. med nyt tak (ref. Bjørn Robert Jensen).
Huset som er et ganske gamelt hus har imidlertid en ganske gameldags og lav standard.
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Omsøktehytetomt ligger i et oinåde som i Fauske kommunes kommuneplan har betegnelsen
LNF-A. Dette er et område hvor det ikke er tilatt med andre tiltak enn de som er knytet til
stedbunden nænng. I kommuneplanen er det på eiendommen (gn 90/2,5,6) lagt ut et oinåde for
spredt hytebygging med inn til 2 hyter i planperioden (maks areal L dekar pr. tomt) . Dette

oinådet ligger på sørsiden av Langvasselva og medfører at man må krsse elva via en gamel
og noe dårlig bro for lette kjøretøy. Erverver som er noe eldre synes det blir for vanskelig
tilgjengelighet i dette området og mener derfor at hytetomt her er uakelt.

Vurderingspnnsippene i naturangfoldlovens §8, § 9, § 10,§ 11 og § 12 er med å dane
grlag for saksbehandlers vudering. 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
konflikt med verdifulle natuper og/eller rødlistearter eller andre viktige miljøverdier.
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. drifsenhet.l§ 12. fremgår det også atlandbrusmyndigheten kangitilatelsetildeling dersom
sanfusintetesserav stor vekt talerfordet,el1erdeling erforsvarligutfrahensynettilden.
avkastningeiendoinen kan gL Når saken skal avgjøres, skal det bl.a. tas fiensyntilom deling
kanføte til drifts- og eller miljømessige ulemper for landbruet i området. Det skal også tas

, hensyn tilgodkjenteplanerfoi areaibrikèn med grulag i plan- og bygnîiigsloven saÌt
hensytiet.tU. kultulandskapet.. '. .
Det er ikkesaIfusinteresser av stor vekt som taler for at det gis tilatelse tilomsøkte fradeling.

EiendomIen inå regies somprimærtenskog-og fjelleiendommed ca 980 dekar drvbar skog;
Mesteparen av denne skogen erlauvskog, medunta aV lit granplanting. Skogarealet er slik
sett ikke støre emi ateìendornen har behov foratlèsine produktiveogdtivbare areal, da
spesielt de arealenesom liggermestlettvindt til med middels oggodskogbonitetganske nær
bilvei.Omsøkteareal eriltidlertid ikke et slikt areal, inengnuendtog uproduktivt. Fradeling .
avhytetoint på dette stedet kan slik sett anses ,som forsvarlig med hensyn til eiendommens
avkastning. Flere frtidseiendonuer langs gårdsveien kan ifremtiden i noen grad øke
muligheten forkonflktinelloin hyteeieres ìnteresserog skogbrukets interessetnårdet gjelder

hrukay veien.Oinsøkte fradeling vil slik,settmuligenskune medføre drifts~ og/eller
iniljølIessigeulemper inoen grad for skogbrUet i områget. At omsøktested i kOmmuneplanen
er omfattetav LNF ~Aområde hvor det kter tilatt med tilta knytet tilstedbundennæring,må

tillegges noe vekt her, men detniå også kunne vuderes slik, atdetfritidshusetdet søkes tomt
for, i periòdervil tjene som bosted for % av eierinteressene (sombori Oslo-.området) i
tilkiytningtil dèresbru av eiendommen, .

Skogbrussjefen viser til saksutredriingenoggir medhjêmieli jordlovens§ 12 tillatelse.
. tilomsøkteJradelingav hYtetomtpå2dekai.' '

Dette begruesined atfradelìngenanses som forsvarlig lIeclhensyi til., eiendoIleIis
avkastnng og vil gjøre det lettere for deler av eierinteressene åbruke eieiidol1en.
Drifts~og miljømessige ult'niperforJord., og skogbruet ved omsøktefràdeling synes å

være både usikre og forholdsvis sJUå; .

Fau.ske, 06.11.2012

WM~((;;~
W. il. heIm .... " g, en.' stìe,', roe' '

skogbru jef . . ..
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Fylkesmanen i Nordland
Moloveien 10

8002 BOD0

Saksbehandler: Wilhelm Morgenstierne - Telefon: 75606065- Telefaks: 75604001

Deres ref.: Vår ref.: 12/9957/WMO Dato: 13.11.2012

90/2,5,6 - GISLAUG SELSTAD M.FL. - SØKNAD OM DISPENSASJON
FRA KOMMNEPLANENS ARALDEL FOR-FRAELING AV
HYTTETOMT VED SJØNSTÅDAL VED SULITJELMA VASSDRAGET

Vedlagt sendes foranevnte dispensasjonssak til uttalelse.

Hva det søkes dispensasjon fra
Det søkes om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, nærmere bestemt fra
bestemmelsene om at det i LNF~A oinåder kun er tilatt medtiltak knytet til stedbunden
næring. Søknaden gjelder dispensasjon fra slike bestemmelser i et område ved Sjønstådal. For
områder der det kan tilates spredt hytebygging gjelder bestemmelse om at hytetomtene ike

skal være større enn 1 dekar. Det er indirekte gru til å prakisere det same kravet for LNF-A
oinåder hvis det gis dispensasjon for hytetomt.

Hva det søkes om 

Det søkes Om fradeling fra gn 90/2,5,6 av hytetomt på 2 dekari LNF~A område som ligger
ca 180 ineter o.h. og er bevokst med lauvskog på uproduktiv skogsmark. Omsøkte areal er
guniûendt og flere steder er det berg i dagen. Eiendommen har et totat areal på ca 7020 dekar,
hvorav 6,8 dekar innarksbeite og 3390 dekar produkiv skog hvoråv 980 dekar anslås

nytbar. Eiendommen må i praksis regnes som en ren skogeiendom.

Historikk
I forrge kommuneplans arealdel lå det et område for spredt hyte~ og boligbygging på berørte
eiendom på begge sider av Langvsselva. Nordvest for og tilgrensende dette området lå det i
tilegg et stort område for spredt hytebygging. I tiknytng til arbeidet med ny
kommuneplans arealdel gikk reindrften imot at det fortsatt skulle være et område for spredt
hytebygging og for spredt bolig~/hytebygging på nordsiden av Langvasselva ved
Sjønstådaoinådet. Reindriften mente det allerede var koinet nok hytetomter og hyter i

disse områdene, særlig i tiknytng til Finneid grs sin hytereguleringsplan. Av disse

grer ble kommuneplanens arealdel endret her slik at det i dagens arealdel ku er satt av et
mindre område for spredt hytebygging for 2 hyter på sørsiden av LangVasselva. Det vil av
foranevnte grer være naturlig at reindrften får dispensasjonssøknaden til uttlelse.

Postadresse: Postboks 93 8201 FAUSKE
Besøksadresse: Torggata 21

E-post: postmott(áfauske.kommune.no

Telefon Fak Bankgìro: 45550700348/89510700415
75 6040 00 75 6040 OL

Or~. nr: 972 418 021



Eiendommen er et sameie med 4 sameiere. Sameierne har tidligere i 2012 søkt om fradeling
av hytetomt på 4 dekar til Gislaug Selstad i et oinåde med lauvskog på middels skogbonitet
som ligger noe sørøst for omsøkte sted. Denne søknaden fikk de avslag på med hjemmel i
jordloven. Vedtaet ble ikke påklaget.

Gislaug Selstad har fått brusretten til gamle Sjønstådal stasjonsbygning som er blitt pusset en
del opp og som har innagt kaldt og vart van og visstnok også skal ha et vanosett. Slik

jeg forstår det oppfattes likevel dette huset som for gameldags og lite innbydende. Familen
ønsker derfor å bygge en mer moderne hyte på eiendommen. Det er forøvg hele sameiet
som fortsatt eier Sjønstådal stasjonsbygning.

Alternative løsninger for tiltaet

En alternativ løsning for tiltaket er å søke fradeling av hytetomt på same eiendom i et
område for spredt hytebygging for 2 hyter som ligger straks sør for Langvasselva. Dette
området er vudert av søkere og erverver, men er fuet å være for lite tilgjengelig fordi elva
må krsses og eksisterende bro er for dårlig, i alle fall for personbiL.

Relevante verdier som berøres
Det synes verken å være natuangfoldsverdier eller landbrusverdier av større betydning
som vil bli berørt ved en eventuell fradeling. Det er ganske lite frluftsliv i omsøkte område.
Det meste av frlufslivet er nok helt lokalt.

Ut fra eksisterende kar som viser reindrftsinteresser i området, ligger omsøkte tomt straks
sør for et avmerket vårbeite 2 for reindriften og straks øst for avmerket trekkei for rein.
Hvilken betydnng dette kan ha for reindrften, må reindrften utte seg om.

Forhold knytet til ulike lover
Det synes i hovedsak å være jordlovens, plan- og bygnigslovens, natuangfoldslovens og
reindrftslovens bestemmelser som er relevante i tilkytng til ulike sider av denne saken.

Dispensasjonssøkers argyenter forå få dispensasjon

I dispensasjonssøknaden fremgår det at ömsøkte sted har lav skogbonitet eller ingen skog. Det
pekes også på at søker som er født og oppvokst på eiendommen og sorn har bru områdene i
hele sitt liv ikke har sett reinsdyr anet etm langt ti fjells. Det stiles også spørsmål om
dokumentasjon på at reindrften har rett til å benyte beiteareal på angjeldende eiendom.

Det pekes eI1erspå at eiendommen er så stor at det ike burde være noe problem å skille ut
noen hytetomter verken nå eller senere for familens aringer.

Saksbehandlers samlede vudering av saken

Det synes ikke å være noen verdier av større betydnig for landbru, natur/miljø og frluftsliv

som vil bli skadelidende hvis omsøkte fradeling tilates. Det er imidlertid viktige at
reindriftsinteressene får uttale seg om saken.

Hvis omsøkte hytetomt fradeles vil Gislaug Selstad og hennes famlie kune få et mer
tidsmessig og bedre sted å bo når de er på besøk i området for å brue og forvalte sin del av
sameiet. På den anen side så vil en fradelt hytetomt bli fullt omsettelig uten at det må
innentes tilatelse fra myndighetene, og kan slik sett ganske snar selges til personer som

ikke er medeiere i sameiet.



Med forbehold om at det ikke er reindrftsinteresser av betydng knytet til omsøkte
hytetomt, vil jeg konkudere med at det samlet sett.bør kue gis dispensasjon, men kun for
ei tomt på maksimum et dekar.

Med hilsen .

uJ!fc~~
Wilhelm :.~eneme
Skogbruizr

Mottakere:
Balvatn reinbeitedistrkt vIPer
OlofBlind
Fylkesmanen i Nordland
Nordland fylkeskommune
Reindrftsforvaltningen Nordland

Ømfogveien 17

Moloveien 10

Fylkeshuset
Sjøgata 78

8230

8002
8048
8200

SULITJELMA

BODØ
BODØ
FAUSKE
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Dáhton/Dato:
17.12.2012

90/2,5,6 - Gislaug Selstad m.fl - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for
fradeling av hyttetomt ved Sjønstådal ved Sulitjelmavassdraget.

viser til brev av 13.11.2012 med overnevnte sak på høring.

Saken gjelder søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling
av hyttetomt i LNF-A område hvor dette etter planen ikke er tillatt.
Nord-vest for det aktuelle området er det allerede etablert et hyttefelt, og
hensynet til reindrifta er en grunn til at kommuneplanen ikke åpner for
ytterligere fritidsbebyggelse på nordsiden av Langvasselva .

Det omsøkte tiltaket ligger i Balvatn reinbeitedistrikt i et område som i første
rekke brukes som vår- og høstbeite. Det kan imidlertid være rein i området hele
året. I Skoffedalen er det oppsamlingsområde for reinen med flyttleier til og
fra. De sørvendte liene ned mot Sj ønstådalen blir gj erne tidlig bare og grønne
på våren, en periode hvor reinen generelt er var for ferdsel og andre
forstyrrelser. Balvatn reinbeitedistrikt er for øvrig kraftig berørt av
fritidsbebyggelse, ferdsel og andre inngrep allerede. Dette er noe som over tid
har påvirket driftsmønsteret, og gjort det mer kritisk å ivareta områder som
fortsatt kan brukes som reinbeite.

Flere fritidsboliger vil medføre økt ferdsel og aktivitet i et område hvor det
pr. i dag er forholdsvis lite aktivitet og hvor reinen kan få ro i perioder hvor
det er behov for dette.

Vi registrerer at det i søknaden bes om dokumentasjon for rett til reinbeite på
eiendommen.
Retten til reinbeite er en bruksrett som i hovedsak bygger på alders tids bruk.
Bare helt unntaksvis er grunnlaget avtale, vedtak om ekspropriasj on e. l.
Etter Reindriftslovens §§ 4 og 5 skal det legges til grunn at det foreligger
rett til reinbeite i tråd med reindriftsloven innenfor grensene for det samiske
reinbei teområdet .

Ádreassa - Adresse

Sjøgt. 78
8200 Fauske

Telefavdna - Telefon

75600260
www.reindrift.no

Telefáksa - Telefaks

75600261
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Balvatn reinbeitedistrikt er et av tolv reinbeitedistrikter i Nordland
reinbeiteområde og grensene for dette er fastlagt i kgl. res. av 3. september 1898
med senere justering av Reindriftsstyret 27.04.1999. Den aktuelle eiendommen er
utvilsomt en del av reinbeitedistriktet.

Reindriftas behov for varierte og sammenhengende beitearealer og områder hvor
reinen kan få nødvendig ro i kritiske perioder vil være et av de hensyn som skal
ivaretas ved å legge føringer i forhold til fritidsbebyggelse i overordnet plan.
Dette hensynet mener vi vil bli vesentlig tilsidesatt ved en eventuell
dispensasjon fra'planen, jfr. Plan- og bygningsloven § 19-2, 2.ledd.

på bakgrunn av det som her er nevnt fraråder Reindriftsforvaltningen at det gis
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av hyttetomt i dette
området. Vi viser i den forbindelse til Plan- og bygningsloven § 19-2, 4. ledd.

Med hilsen

J

Ing-Lill Pavall
Reindriftsagronom

Kopi til:
Balvatn reinbeitedistrikt v/Per Olof Blind
Fylkesmannen i Nordland

Ørnflogveien 17
Moloveien 10

8230
8002

Sulitjelma
BODØ
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Uttalelse til søknad om fradeling av hyttetomt fra gnr 90 bnr 2, 5 og 6,
Sjønstådal

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

Planfaglig uttalelse
Det vises til § 19-2 i Plan- og bygningsloven.

§ 19-2. Dispensasjonsvedtaket

Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjonfra bestemmelser fastsatt i eller i
medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen.

Hvis kommunen her finner grunnlag for dispensasjon bes det om at det settes vilkår til
dispensasjonen som styrer utforming og omfang av omsøkt tiltak, samt allmennetens tilgang og
ferdsel jf. arealpolitiske retningslinjer i Fylkesplan for Nordland (2008-20 il).

Fylkeskommunen deler kommunens syn på at det må gis vilkår for dispensasjonen i denne saken,
og ber om dette ivaretas i den videre saksbehandling.

Planfaglig uttalelse: Marianne Siiri, tlf: 75 65 05 92.

Kulturminnefaglig uttalelse
Tiltaket er sjekket mot våre arkiver. Så langt en kjenner til, er det ikke i konflkt 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 markinngrep skulle støte på fornminner, 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.

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

Besøksadresse Prinsens gate 100 E-post: post(qnfk.no



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

¡t\~~~v~ -KcL~ l ~
Martinus Hauglid
arkeolog

Kopi til:
Marianne Siili
Sametinget. Á vjovárgeaidnu 50 9730 KARASJOK
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Balvatn reinbeitedistrikt

v/ Per Olof Blind

Ørnflogveien 17

8230 Sulitjelma
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Fauske kommune

Plan / Utvikling

Postboks 93

8201 Fauske

Deres ref 12/9957/WMO

Angående Gislaug Selstad m.fl. søknad om dispensasjon fra kommuneplanens

arealdeli for fradeling av hyttetomter ved Sjønstådal ved Sulitjelmavassdraget.

Balvatn reinbeitedistrikt er svært negative til Gislaug Selstad m.fl. sin

dispensasjonssøknad av følgende årsaker:
Området et et meget verdifullt tidlig vårbeite for reini da det blir tidlig grønt da

det ligger på solsiden.

Det finnes nok hytter i Sulitjelmadalen fra før.

Søkerens påstand om at hun ikke har sett rein i området under hele sin livstidi

er en helt urimelig påstandi da området er og har vært reinbeiteområde i
uminnelige tider.

Videre setter søkeren spørsmålstegn ved Blindfamiliens rett til reinbeite i

området. Til dette henviser distriktets reineiere til Lov om reindrift.

Med hilsen Qi~~
Per Olof Blindi leder ~'¡tu~.

a¿òrp/:
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Wilhelm Morgentierne

J

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Skogstad Ole Christian o(fmnoosk(Qfylkesmannen.no~
7.januar 2013 10:04

Wilhelm Morgentierne
sv: Vedr. høringsuttalelse fra Fylkesmannen

Uttalelsen gjelder sak med ref.: 12/9957/WMO. Beklager at ikke deres ref. var oppgitt.

Med hilsen

Ole Christian Skogstad
rådgiver
miljøvernavdelinga
Fylkesmannen i Nordland

telefon: 75531598
MERK MIN NYE EPOSTADRESSE: fmnoosk(âfykesmannen.no

ww.fmno.no
ww.twitter.com/FMNordland
WW.facebook.com/FvlkesmannenNO

Fra: Wilhelm Morgentierne (mailto:wilhelm .morgenstierne(Õfauske. kommune. no J
Sendt: 7. januar 2013 09:58

Til: SkogstadOIe Christian
Emne: SV: Vedr. høringsuttalelse fra Fylkesmannen

Fylkesmannen ¡Nordland

Hei!

Jeg kan ikke umiddelbart se hvilken sak uttalelsen din gjelder. Det bør fremgå hvilken sak uttalelsen gjelder.
Uttalelsen skal legges frem i kommunens Planutvalg.

Med hilsen
Wilhelm Morgenstierne

/I Vennlig hilsen Wilhelm Morgenstierne
Skogbrukssjef, FAUSKE KOMMUNE

+4775604065/1 +4191702739
wilhelm.morgenstiernetafauske. kommune. no
http://www.fauske.kommune.no

Fra: fmnoosk(Õfylkesmannen.no (mailto:fmnoosktIfylkesmannen.noJ
Seneit: 4. januar 2013 09: 10

Til: Wilhelm Morgentierne
Emne: Vedr. høringsuttlelse fra Fylkesmannen

Fylkesmannen kan ikke se at omsøkte tiltak berører nasjonale eller viktige regionale verdier innefor de
fagtema vi har ansvaret for, og har således ingen vesentlige merknader til søknaden på dette punkt.

1



Dispensasjonen reiser imidlertid særlige spørsmål, og vil ut fra hensynet til kommuneplanen som
styringsdokument være å anse som uheldig. Det er i overordnet arealplan avsatt betydelige
utbyggingsområder for fritidsboliger i dalen. Dette taer mot at nye etableringer skal kune finne sted
utenfor disse avklarte områdene.
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