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59/3 - ARNE HAGEN - SØKNAD OM DELING OG DISPENSASJON FRA
KOMMUNEPLANEN AREALDEL FOR TILLEGGSAREAL FOR EKSISTERENDE
BOLIGTOMT - ERVERVER: BJØRN VIGGO BERG

Vedlegg: 1. Søknad om deling fra Are Hagen

2. Diverse karkopier med omsøkt areal avmerket v/skogbrussjefen

3. Søknad om dispensasjon, datert 07.11.2012
4. Jordlovebehandling av saken, delegertsak 176/12, datert 16.11.2012

5. Følgeskriv fra Fauske komune til uttaleinstanser, datert 27.11.2012
6. Uttalelse fra Nordland fylkeskommune, datert 04.12.2012

Saksopplysninger:

Det søkes om fradeling og dispensasjon for tileggsareal på 0,53 dekar til eksisterende bebygd
boligtomt med gn 59, bnr 60 ved boligreguleringsområdet ved Helskog i Valnesfjord. Omsøkte
areal ligger i et område som i kortuneplanens arealdel er lagt ut som LNF-A område. LNF-A
områdene er forbeholdt tiltak i tilknytning til stedegen næring.

Den eksisterende boligtomten som omsøkte areal skal legges til, har et areal på 1,265 dekar.
Erververen skriver i skriv datert 07.11.2012 at han har nytet omsøkte areal som en del av sin
hage/plen siden 1982,

Det omsøkte arealet er en del av et smalt arealbelte med bredde 10 - 12 meter som tidligere var
lagt ut i jordskifte som bufevei og som viste seg å tilhøre søker.

Delingssaken er behandlet på delegasjon etter jordlovens bestemmelser i sak 176/12 hvor det ble
gitt tilatelse til omsøkte fradeling.

Det synes ikke å være naturmangfoldsverdier, friluftslivverdier eller kulturinneverdier av noen
betydning som vil kune bli berørt av omsøkte fradeling.

Saken har blitt sendt til uttalelse hos Fylkesmanen i Nordland og Nordland fylkeskommune
med uttalefrist 10. januar 2013. Det er kun Nordland fylkeskommune som har avgitt uttalelse til
saken.



Uttalelse fra Nordland fylkeskommune:
Fylkeskommunens planfaglige uttalelse går kun ut på at tiltaket så langt fylkeskommunen kan se
ikke vil være i strid med regional politikk slik dette blant anet er formulert i fylkesplanens
arealpolitiske retningslinjer.

I fylkeskommunens kulturinnefaglige uttalelse fremgår det at tiltaket så langt en kjenner til
ikke er i konflkt med kjentevemeverdige kulturinner, men at ikke alle kulturminner er
registrert. Skulle kommunen innvilge søknaden, vil fylkeskommunen derfor vise til tiltakshavers
aktsomhets- og meldeplikt dersom en under markinngrep skulle støte på forninner.

Fylkeskommunen ber også om: ((Dersom det under arbeidet skulle oppdages gamle gjenstander,
ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, må Kulturminner i
Nordland underrettes umiddelbart. Detforutsettes at nevnte pålegg bringes videre til dem som
skal utføre arbeide i marken.))

Saksbehandlèrs vurdering:

Der er ikke noen av de forespurte offentlige uttaleinstanser som har kommet med innsigelser mot
eller frarådet omsøkte dispensasjon og fradeling. Hensynene bak utlegging av LNF~A oIlåde i
kommuneplanens arealdel synes i liten grad å bli tilsidesatt hvis det gis tilatelse til omsøkte
fradeling. Samtidig vil fradeling av deler av det aronderingsmessige ugunstig smale
(mrealbelteb) i alle fall kune medføre noe inntekt for grueier/søker.

INNSTILLING:

Det vises til saksutredningen og gis med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, § 2.1 a) og §3.1 a) for 0,53 dekar som
omsøkt.

Med hjellel i plan- og bygningslovens § 20-1 gis det tilatelse til omsøkte fradeling av
0,53 dekar som tileggsareal til eksisterende boligtomt med gn 59, bnr 60.

Som betingelse for tilatelsen settes at dersom det under arbeidet skulle oppdages gamle
gjenstander, ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, må
Kulturinner i Nordland underrettes umiddelbart. Det forutsettes at nevnte pålegg
bringes videre til dem som skal utføre arbeide i marken.

Fauske, 15.01.2013

Even Ediassen
Rådman



Søknad om deli!1g/justering av grunneiendom I Joumalm.: -=J l 2-
Søknaden/rèkv:isisjonen framsettes i medhold ;iv bygg- og bygningslovens(pbl)§93, 1. ledd, bokstav h
- jf. pbl kap. Xl Qg XII og lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) kanittel 3 Ol! 7.
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Søknaden sendes

"

Fauske kommune
Plan og utvikling
Postboks 93

8201 Fauske

Klassering i:i
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Bnr.

Se¡ 0
Adresl¿~

Gnr. Bnr.

Adresse

I Gnr. Bnr.

Adresse

Gm. Bm.

Adresse

-
HjemmeIA~¡;~~bOq4 G¡;A/

Postadresse .
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Underskrift ~ ()
Telefonnr. dagtid
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Hjemmelshaver (med blokkbokstaver)

Postadresse

Underskrift

Telefonnr. dagtid

Hjemme1shaver(med blokkbokstaver)

Postadresse

Underskrift

Telefonnr. dagtid

Hjemmelshaver (med blokkbokstaver)
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Underskrift

Telefonnt. dagtid
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2a Søknaden 2.ielder:
~ fradeling av grunneiendom (parsell) med oppmålingsforretning

Legg ved gjenpart av

D arealoverføring eller grensejustering med oppmålingsforretning
nabovarsel, kvittering for
at varsel er gitt/sendt og

D fradeling av veggrunn med oppmålingsforretning
kopi av kart som viser
hvilket areal/grense det
søkes om.

2b Søknaden er i henhold ti plan/ søknad om dispensasjon:
Deling i hht pbl

D Kommuneplan D Reguleringsplan D Godkjent tomtedelingsplan
i O Privat forslag§ 63

Søknad om 
- jf pbl § 19-1, fra
bestemmelser i: D forskrift D Vedtekt .g kommuneplan O reguleringsplandispensasjon
D plan- og bygningslov

Copyright: Fauske kommune



Offentlig virksomhet

ParselIen(e)
skal

benyttes til

o Fritidshus o Landbruk/fiske o Offentlig veg

o Industrilbergverk o Naturvern o Annet kommunikasjonsarea1Jtekn. anlegg

o Varehandellbankforsikring/hotell/restaurant

Adkomst
Pbl§ 66.1 og

vegloven
§§ 40-43

o Riks-/fYlkesveg o Kommunal veg O Privat veg

o Ny avkjørsel fra offentlig veg

Søkn. om avkj.tilatelse vedlegges Adkomst sikret ifølge vedlagt dokumenter

Utvidet bruk av eksisterende avkjørsel

o Avkjørselstilatelse er gitt

Vannforsyning O Offentlig vanverk
pbl § 65

o Privat felles vannverk. Tilknytningstillatelse vedlegges

DAnnet

Avløp
Pb1 § 66. 2

D Offentlig avløpsanlegg
o Privat enkeltanlegg

D Privat fellesanlegg

- beskrv

o Utslippstil¡¡telse¡er gitt o Søkn. om utslippstilL. vedlegges o Avløp sikret ifølge vedlagte dokument

Joumalnummer

l:Vb

AdTlJLøv I i Cl 6

505 lc: O la

Postadresse

iai s 'fFtLf bST :to/2
Navn (med blokkbokstaver).

b.j'c)lè V1660 13ER6

tL .

Copyright: Fauske kommune
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Dato: 2012-11-05 13:36:51 - Side 2 av 2

skog +
i~ndSk~p

A real statistikk for grunneiendommer 1841-59/2/0,1841-59/12/0,1841-59/18/0, 1841-
59/3/0

Markslag (AR5) 13 klasser

Landbruksregisteret (Statens landbruksforvaltning):
-;,J?el av landbrukseiendom: JA
!.~: tS41-59/18/0

.#'l"
:~,

" FO,

~atrikkelen (Kartverket)

.. Itegistrert: 4 av 4 grunneiendommer
'-r.

i .:~ ~;..

Arealstatistikk:

i
1 Matrik Antall Full- Over- Inn- Skog Skog Skog Skog Uprod Myr Jord- Skrinn Be- Ikke Totalt
, ¡(êi- teiger dyrka flate- marks- særs høy mid- lav - dekt fast- bygd, klassi-
num- dyrka beite høy bonitet dels bonitet uktiv fast- mark samf., fisert
mer bonitet bonitet skog mark vann,

bre

59/2 6 33.1 0.0 7.8 0.0 26.5 205.5 53.8 121. 61.5 2.5 0.0 2.7 0.0 514.4

59/3 10 54.2 0.0 0.7 0.0 136.6 118.7 72.3 59.7 114.4 13.6 0.0 6.2 0.0 576.2

59/12 2 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 24.9 1.4 1.2 0.0 O.l 0.0 0.0 0.0 47.5

59/18 1 37.8 0.0 0.2 0.0 44.2 0.0 0.0 2.9 3.5 5.9 0.0 0.8 0.0 95.3

Sum 125,1 0,0 8,7 0,0 227,3 349,1 127,5 184,9 179,4 22,1 0,0 9,7 0,0 1233,4
dekar

Andre arealer tilknyttet eiendommen: Nei
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Dato: 2012-11-16 14:04:37 - Side 2 av 2

skog +
landskap

Arealstatistikk/or grunneiendommer 1841-59/2/0,1841-59/3/0,1841-59/12/0, 1841-
59/18/0

Markslag (AR5) 13 klasser

Landbruksregisteret (Statens landbruksforvaltning):
Del av landbrukseiendom: JA
i 84 i -59/18/0

::~ ~ .
'J~:~atrikkelen (Kartverket)
;~) R.ègistrert: 4 av 4 grunneiendommer
''':~ '~~~

".~.

;;) Arealstatistikk:
¡;

....~
.. ; l
, Matrik Antall Full- Over- Inn- Skog Skog Skog Skog Uprod Myr Jord- Skrinn Be- Ikke Totalt
. Kel- teiger dyrka flate- marks- særs høy mid- lav - dekt fast- bygd, klassi-

~.
num- dyrka beite høy bonitet dels bonitet uktiv fast- mark samf., fisert, ~, ,

.' mer bonitet bonitet skog mark vann,
:~- :J¡i ¡ bre

59/2 6 33.1 0.0 7.8 0.0 26.5 205.5 53.8 121. 61.5 2.5 0.0 2.7 0.0 514.4

59/3 10 54.2 0.0 0.7 0.0 136.6 118.7 72.3 59.7 114.4 13.6 0.0 6.2 0.0 576.2

59/12 2 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 24.9 1.4 1.2 0.0 O.l 0.0 0.0 0.0 47.5

59/18 1 37.8 0.0 0.2 0.0 44.2 0.0 0.0 2.9 3.5 5.9 0.0 0.8 0.0 95.3

Sum 125,1 0,0 8,7 0,0 227,3 349,1 127,5 184,9 179,4 22,1 0,0 9,7 0,0 1233,4
dekar
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Andre arealer tiknyttet eiendommen: Nei
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Fauske kommune
L l-tir-' ._-

07.11.2D12 Fauske kommune

t Ld I saksbehUl&kL

l1jli~\uTeknisk etat / Landbruksavvdelingen

Søknad om dispensasjon fra Kommunenes arealplan, og LNF-A
Klassering E:l

~l~ll_y I sl2 )21 y y_

Jeg tillater meg herved å søke om å få kjøpe en del aven tidligere ((buveb), som tilleggsareal til min

boligtomt på Helskog i Valnesfjord.

Arealet det søkes om er på ca 300 m2.

Arealet er endel aven tidligere ((buveb) som nå er slettet fra kartverket og erklært opphevet. Se

vedlagt kart.

Slettingen av veien ble foretatt sommeren 2012.

Veien har ikke vært benyttet som ((buveb) de siste 50- 60 år.

Arealet har vært benyttet som en del av min plen fra 1982.

Det vil altså ikke være snakk om noen visuell endring av landskapet, heller ikke noen bruksendring.

Eieren vil kunne få en kompensasjon for det arealet som han ikke kan benytte, og som jeg har brukt i

over 30 år.

Mvh

--~J..~.~
~jj,ViggO~



FAUSKE KOMME
ADMINISTRATIVT VEDTAK

176/12

JouralpostID: 12110101

Arkiv saldD: 12/2144 Sakbehandler:

I Delegert plan- og utviklingsutvalg

Wilhelm Mor enstieme

I Dato: 16.11.2012

59/3 - ARNE HAGEN - SØKNAD OM DELING/JUSTEIUNG AV GRUNEIENDOM ~
TILLEGGSARAL TIL EKSISTERENDE BOLIGTOMT VED HELSKOG ~
ERVERVER: BJØRN VIGGO BERG

Saksutredning:

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

Fauske 59 2
Fauske 59 ; 3
Fauske 59 12

. Fauske 59 r 18

Adresse
Løvlia 3, 8215 Valnesfjord

SaWiforhold:
BebYlZd Wn) N Samsvar med godkjent plan G/n) N

Adkonist dyrkajordG/n) N Ivaretar kulti1andskapshensvn GIn) J
Adkomstgjennointunet (i/n) N Avstad tun, meter -

Flere våningshus Wn) N Adkomst gårdsvei (i/n) N

Grenser bolig I hyte (j/n) J Vernskog (j/n) J
Grenser dyrkajord(i/n) N

Det s~kes om fradeling av tileggsareal på ca 0,53 dekar for eksisterende bebygd boligtomt.
Omsøkte areal omfatter skogsmark bevokst med lauvskog på mest middels skogbonitet. Deler av
det omsøkte arealet ble i eldre tid benytet som bufevei. I den senere tid har slik bru ikke vært
aktuelt og slik bru har derfor forholdsvis nylig blitt tinglyst avløst.

Den berørte landbruseiendommen har kun et belte med 10 - 12 meters bredde som går langs
sørøstsiden av boligreguleringsfeltet ved Helskog og som tidligere omfattet den foranevnte
bufeveien.

Eiendommen er ikke i drft, men deler av dyrkamarka høstes av nabobru.



Omsøkte areal grenser tett opp til et større område med dyrkbar mark som ligger på
naboeiendommene gnr 59/7 og gn 59/14. Ca 60 m2 av omsøkte areal er også markert som
dyrkbar.

Erverver har oppgitt at omsøkte areal i praksis siden 1982 har vært benytet som hage for hans
tomt og såledeshar vært opparbeidet til plen.

Omsøkte areal ligger i et område som i kommuneplanens arealdel er lagt ut som LNF-A område,
dvs et område hvor det ikke er tilatt med andre tiltak en stedbunden næring. Det er m.a.O. ike
tilatt med spredt .bolig- eller hytebygging uten at det blir gitt dispensasjon.

'k 'I i IlOvers. t over areal ti a.ndbrukseiendommen Ol! oms økte Darse er:
Areltype Eiendommens arel Arelomsøkte i arleller

da Parell 1, da Parell 2, da Parll 3, da

Fulldvrket lettbrukt ìord 125,1

Mindre lettbntkt fidldvrka iord
Fulldvrka tunlZbrukt jord

Slim flilldyrka jOri 125,'

üvertatedvrka jord
..

1nikSbeite 8,7

Slim overßlIlteiyrn¡iiininrIilieite 8,7

Skog, s¡ers høg bonitet

Skl)g, høg bonitet 227,3 ,

Skott; ild4els bonitet , 349,1 0,53

Skott, lav bonitet 1275

Slim produktiv skog , 7(l~,9 0,53

Uproduktvslcog
,

184,9

Myr 179,4

Anen jorddekt fastmark 31,8
..

Ontlllendt areal/fjell ¡datten
Ile klnssifisert

Slim UProduktive areal 396,1

1'otl!tare1 1233,8 0,53

Vurderigsprinsippene i naturmangfoldlovens §8, § 9, § 10, § 11 og § 12 er med å dane
gruag for saksbehandlers vudering. Med grag i de data som er registrert i Natubasen og
Artdatabanenog den kunskap saksbehandler selv har, synes omsøkte ftadeling ikke å komme i
konfikt med verdifulle natuer og/eller rødlistearer eller verneområder.

ljordloven, § 9 fremgår det at: "Dyrkajord må ikkje brukast tilføremål som ikkje tek sikte på
jordbruksproduksjon. Dyrkbar jord må ikkje disponerast slik at ho ikkje vert eigna til
jordbruksproduksjon i framtida. "

Detkan gis dispensasjon fra dette forbudet dersom man etter en samlet vudering finner at
jordbrusinteressene bøt vike. Ved beslutnng om dette skal det i følge jordloven, § 9 bL.a. 

tas
hensyn til:"godkjende planar etter plan- og bygningslova, drifs- eller miljømessige ulemper for
landbruket i området, kulturlandskapet og det samfnnsgagnet omdisponering vil gi. " Det skal
også tas hensyn til om arealet kan tilbakeføres til jordbrusproduksjon.

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 gnibnr og etter landbrusmyndighetens skjønn må regnes som en
driftsenhet. I § 12 fremgår det også at landbrusmyndighetenkan gi tilatelse til deling dersom
samfusinteresser av stor vekt taler for det, eller deling er forsvarlig ut fra hensynet til den



avkastning eiendommen ka 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 grulag i plan;. og bygningsloven samt
hensynet til kulturlandskapet.

Det er et lite areal på 60 m2 med dyrkbar mark som ligger på hjørnet av det omsøkte arealet. For
selger/greier er det i praksis neppe aktuelt å dyrke opp en slik liten flekk med dyrka mark.

Det er neppe det mest akuelle arealet å dyrke opp for naboeiendommene heller siden det ligger
så tett opp til det eksisterende boligfeltet og det er et ganske stort dyrkbar areal ellers i området.
Arealet skal dessuten ikke brues til å bygge noe nyt bolighus, men bare som hage for en
eksisterende bolig. Omdispone"rng av 60 m2 med dyrkbar mark her, synes derfor å være
akseptabelt.

Fradeling av omsøkte tomt har ikke samfusinteresser av større vekt.

Det omsøkte areal kan ha en viss skogbrusmessig betydng for selgers eiendom, men det er her
snak om et skogbelte med 10 - 12 meters bredde som ligger tett opp til eksisterende boligfelt.
Slike skogområder er skogeierne gjeme forsiktig med å drve hogst i av hensyn til boligfeltet. En
skogeier, som i dette tilfeller har mer enn 700 dekar med produktiv skog, vil nok prioritere andre
hogstområder enn omsøkte areaL.

På grunn av omsøkte areals begrensede størrelse, beliggenhet og arondering, synes det
akseptabelt å omdisponere ca 60 m2 med dyrkbar mark i dette tilfellet. Av same grunn må det
anses som forsvarlig med hensyn til eiendommens avkastning å fradele omsøkte areal som
tileggsareal til eksisterende boligtomt. Det synes ikke som omsøkte fradeling vil medføre drifts-
ogleller miljømessige ulemper av betydning for jord- og skogbruet.

VEDTAK:

Skogbrussjefen viser til saksutredningeii og gir med hjemmel i jordlovens§ 9 tilatelse
til omsøkte omdisponering av ca 60 m2med dyrkbar mark. Medhjeinel i jordlovens §

12 gis det også tilatelse tilomsøkte fradeling av ca 0,53 dekar som tileggsareal for
eksisterende bebygde boligtomt.

Fauske, 19. 11.2012

II ! fi :;~
~iil~ !, ~tietne
Skogbru~tCl



~ FAUSKE KOMMUNE
Plan/utvikling

Fykesmanen i Nordland
Moloveien 10

8002 BODØ

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

Deres ref.: Vårref.: 12/10430/WMO Dato: 27.112012

59/3 - ARNE HAGEN - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA
KOMMUNEPLANENS ARALDEL FOR FRADELING AV
TILLEGGSAREAL TIL EKSISTERENDE BOLIGTOMT MED
EKSISTERENDE BOLIG - ERVERVER BJØRN VIGGO BERG

Vedlagt sendes foranevnte dispensasjonssak til uttlelse. Evt. uttlelser må være mottatt hos
Fauske kommune innen 10. januar 2013.

Hva det søkes dispensasjon fra
Det søkes om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i et område som i kommuneplanens
arealdel er lagt ut som LNF-A område, dvs et on1åde hvor det kun er tilatt med tiltak knytet
til stedbunden næring. Omsøkte areal grenser tett opp til sørøstsiden av boligreguleringsfeltet
ved Helskog i Valnesfjord.

Hva det søkes om
Det søkes om fradeling av et tileggsareal på ca 0~53 dekar for eksisterende boligtomt (1,265
dekar); Arealet grenser opp til boligtomten. Erverver skrver i skrv datert 07.11.2012 at han
har nytet omsøkte areal som en del av sin hage/plen siden 1982. Berørte landbruseiendom er
ikkje i drift, men deler av dyrkamarka høstes av nabobnt. Eiendommen har 125,1 dekar med
fulldyrket jord~ 8~ 7 dekar med innarksbeite~ 703,9 dekar med produktiv skog og 396,1 dekar
med uproduktivt areaL.

Historikk
På begynnelsen av 1980~tallet ble det godkjent et boligreguleringsfelt ved Helskog hvor den
eksisterende boligtomtlolighus ligger. Boligreguleringsfeltetble mot øst/sørøst avgrenset av
eksisterende utskiftet bufeveisom lå straks vest/nordvest for grensen mellom gn 59/3 og gnr
5917. Erverver har helt fra dette boligfeltet ble etablert nytet deler av denne bufeveien som
en del av sin hage/plen. Dette kune han gjøre siden den utskiftede bufeveien ikke ble brukt
og ikke hadde vært brut på lang tid. I løpet av 2012 har det da blitt tinglyst avløsning av
brusrett til veien og på det viset at arealet går tibake til eieren av det aktuelle bru.
Greieren ønsker nå å fradele deler av dette arealet som tileggsareal til eksisterende
boligtomt gn 59/60.

Postadresse: Postboks 938201 FAUSKE
Besøksadresse: Torggata 21

E-post: postiottk(2fauske.konuune.no

Telefon Fak Bankgiro: 45550700348/89510700415
75604000 75 604001

Org; nr: 972 418 021
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Alternative løsninger for tiltaket
Bet-synes-ikkje-å-være-andre-alternativ-enn-å-gi-dispensasjon-og-tillate-fradeling-eHer-å-nekte- -

dispensasjon og fradeling.

Relevante verdier som berøres
Det synes ikkje å være naturangfoldsverdier eller kultuinneverdier av noen betydning
som vil kunne bli berørt. En fradeling vil heller ikkje få noen negativ betydning for
frluftslivet. Med hensyn til landbruket vil arealet omfatte ca 0,53 dekar med lauvskog med
hovedsaklig middels skogbonitet samt ca 60 dekar med dyrkbar mark. Arronderingsmessig
sett i forhold til eiendomsgrenser synes landbruksarealet å ha en redusert verdi. Omsøkte areal
ligger i et smalt ((eiendomsbelte)) med bredde ca 10 -12 meter.

Forhold knytet til ulike lover
Saken synes i hovudsak å berøre jordloven, plan- og bygningsloven og naturmangfoldsloven.

Dispensasíonssøkersargumenter for å få dispensasíon
Slike argument fremkommer i skriv datert 07.11.2012 frå Bjørn Viggo Berg. Her viser det til
at det ikkje lenger er tinglyst noen bufevei der det omsøkte areal ligger og at fradeling av
arealet ikkje vil medføre noen visuell endrng av landskapet siden han allerede for mange år
siden har tatt det i bru som sin hage som han fortsatt skal brue det tiL.

Saksbehandlers samlede vurdering av saken 

Ser vi på landbruksverdiene, naturangfoldsverdiene, friluftsliv og kulturinnerverdier synes

disse å bli lite. eller ubetydelig berørt ved en evt fradeling. Den eksisterepde boligtomten som
omsøkteareal skal legges til, er imidlertid forholdsvis stor, på 1,265 dekar og synes vel slik
sett ikke åha direkte prekært behov for tileggsareal. Samlet sett synes det likevel i denne
saken å kune være akseptabelt å dispensere fra kommuneplanens arealdeL.

Med hilsen

Wilhelm Morgenstierne
Skogbrukssjef

Vedlegg:
1. Søknad om fradeling av tileggsareal med kartkopi
2. Delegertjordlovsak 176/3, dato 16.11.2012

3. Følgeskrv delegertjordlovsak, datert 19.1 1.2012
4. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, datert 07. L 1.2012

Mottakere:
Fykesmanen i Nordland
Nordland fylkeskonnune

Moloveien io

Fylkeshuset
8002
8048

BODØ
BODØ
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Postboks 93

8201 FAUSKE

Uttalelse til søknad om fradeling av tilleggsareal til boligtomt - gnr 59 bnr 3

Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven, herunder
fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, 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
formulert 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 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.

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

¡1 ~~.vL~ =-C0~ \ '~
Martinus Hauglid
arkeolog

Besøksadresse

Postmottak
Fylkeshuset
8048 Bodø
Prinsens gt. 100

Dir.:
Tlf.:
Faks:

75650526
75650520

Saksbehandler:
Avdeling:
Enhet:
E-post:

Martinus Hauglid
Kultur og miljø
Kulturminner i Nordland
post0Jnfk.no

Adresse


