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86/1 - SVEIN JENSEN - SØKNAD OM FRADELING AV TOMT FOR ET AV
EIENDOMMENS V ÁNINGSHUS. ERVERVER: SVEIN JENSEN

Vedlegg: 1. Søknad fra Svein Jensen om fradeling av tomt for eksisterende våningshus på
eiendommen 86/1 ved Solvik.

Saksopplysninger:

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

Fa.uske 86 L

Fauske 86 6
Fauske 86 21

Eier/sel er:
Navn
Svein Jensen

Adresse
Solvik, 8211 Fauske

K. ø er/erverver:

Navn
Svein Jensen

Adresse
Solvik, 8211 Fauske

Saksforhold:
Bebygd (jn) J Samsvar med godkient plan Gin) N
Adkomst dyrka jord (jln) N Ivaretar kulturlandskapshensvn Gin) J
Adkomst gjennom tunet (in) J Avstand tun, meter O

Flere våningshus (jn) J Adkomst gårdsvei (in) J
Grenser bolig I hytte (i/n) J Vemskog (ju) N
Grenser dyrkajordGIn) J

Det søkes om fradelingav tomt på 0,7 dekar for det ene av to beboelige våningshus på
eiendòmmen. Eier/søker skal selv beholde og fortsatt bo i huset på omsøkte tomt. Hensikten med
fradelingen er å gjøre det økonomisk lettere for dattersønnen"å overta landbruseiendommen.
Dattersønnen bor i det andre våningshuset på eiendommen og har planer om å ruste opp og
bygge ut dette huset.



Eiendommen er ikke i jordbruksmessig drift ved søker/eier, men dyrkamarka (18,7 dekar) høstes
av eier av landbruseiendom ved Moen. Eiendommens øvrige produkive areal er produktiv skog
som i alt utgjør 1299,3 dekar. Eiendommen er slik sett en av de større skogeiendommene i
kommunen og skogen utgjør den klart viktigste ressursen på eiendommen.

Eiendommen har forøvrig en gamel og forfallen driftsbygning samt et garasjebygg og et hus
for et gårdssagbru og lagring av ved.

Omsøkte tomt med eksisterende bolighus ligger i et område som i kommuneplanens arealdel er
lagt ut som område for spredt boligbygging LNF - Bl O slik sett synes en fradeling å være innenfor
kommuneplanens bestemmelser.

Det berørte gårdstunet ligger ved enden av kommunal bilvei.

Oversikt over areal ti landbrukseiendommen gnr 86/1,6,21 og omsøkte
parsell:

da Parsell 1, da Parsell 2, da Parsell 3, da

Fulldyrket lettbrukt iord 18,7

Mindre lettbrukt fulldvrkajord
Fulldvrka tungbrukt jord

Sum fulldyrka jord 18,7

Overfatedyrka jord
Innmaksbeite 0,5

Sum overßaltedyrka/innmarksbeite 0,5

Skog, særs høg bonitet

Skog, høg bonitet 408,9

Skog, middels bonitet 712,1

Skog, lav bonitet 178,3

Sum produktiv skog 1299,3

Uproduktiv skog 123,4

Myr 14,3

Annen jorddekt fast mark 33,5 0,7

Grunnlendt areal/fiell i daiien
Ikke klassifisert

.

Sum uproduktive areal 171,2 0,7

Totalt areal 1489,7 0,7

Vurderingsprinsippene i naturmangfoldlovens §8, § 9, § 10, § 11 og § 12 er med å dane
grunnlag for saksbehandlers vudering. Med grulag i de data som er registrert i Naturbasen og
Ardatabanken og den kunnskap saksbehandler selv har, synes omsøkte fradeling ikke å komme i
konflkt med verdifulle naturyper og/eller rødlistearer eller naturfredete områder..

Jordlovens § 12 forbyr deling av eiendom som blir nytet eller kan nytes til jordbruk eller
skogbruk uten samtykke fra landbruksmyndighetene. Dette gjelder uten hensyn til om
eiendommen har flere gnr/bnr og etter landbrusmyndighetens skjønn må regnes som en
driftsenhet. I § 12 fremgår det også at landbruksmyndigheten kan gi tilatelse til deling dersom
samfusinteresser av stor vekt taler 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 drifts- og eller miljømessige ulemper for landbruet i området. Det skal også tas
hensyn til godkjente planer for arealbruken med grunlag i plan- og bygningsloven samt
hensynet til kulturlandskapet.



Saksbehandlers vurdering:

Det er ikke samfunnsinteresser av stor vekt som taler for at omsøkte fradeling tilates.

Det er normalt ikke gunstig med adkomst gjennom gårdstun til fradelte boligtomter. I dette
tilfellet vil slik ferdsel i første omgang dreie seg om nære slektninger. Siden en fradelt boligtomt
kan omsettes på det frie markedet, vil det i fremtiden likevel kunne bli helt andre mennesker som
får adkomst gjennom tunet med de ulemper det kan ha. Det er imidlertid lite som tyder på at
denne landbruseiendommen i fremtiden vil komme i jordbrusmessig drift med ny
driftsbygning og med et tilsvarende aktivt gårdstun. Eiendommen vil nok i tiden fremover være
preget av at den først og fremst er en stor skogeiendom. En slik skogeiendom kan man for
eksempel godt drive selv om man bor et stykke una eiendommen.

Med grunnlag i det foranevnte anses omsøkte fradeling å være forsvarlig med hensyn til
eiendommens avkastning og synes ikke i for stor grad å vile medføre drifts- og miljømessige
ulemper for jord- og skogbruket. Omsøkte fradeling synes i tilegg ikke å vile medføre skade for
kulturlandskapet og er ikke i konflkt med kommuneplanens arealdeL.

Når det etableres en fradelt tomt med eksisterende bolighus som i dette tilfellet, vil det være
nødvendig å sikre bolighuset en adkomst, som i dette tilfellet vil måtte være gjennom gårdstunet.

INNSTILLING:

Det vises til saksutredningen og gis med hjemmel i jordlovens § 12 tilatelse til omsøkte
fradeling av 0,7 dekar for eksisterende våningshus.

Omsøkte fradeling av 0,7 dekar for eksisterende våningshus tilates også med hjemmel i
plan- og bygningslovens § 20-1. Som en betingelse for dette settes at det samtidig med at
fradelingen tinglyses må tinglyses en adkomst gjennom gårdstunet til omsøkte boligtomt.

Det gis tilatelse til utvidet avkjørsel til kommunal vei for omsøkte boligtomt.

Fauske, 12.03.2013

Even Ediassen
rådman
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Søknad om deling/justering av grunneiendom I Joumalnr.: LI / l'~

Søknaden/rekvisisjonen framsettes i medhold av bygg- og bygningslovens(pbl)§20-1 i/okstav m
- jf. § 26-1 og lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) ka iittel 3 027.
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Klassering 'D

Postboks 93
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Gnr. Hjemmelshaver (med blokkbokstaver)
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Gnr. Bnr. Hjemmelshaver (med blokkbokstaver)

Underskrft

Adresse Postadresse Telefonnr. dagtid

Gnr. Bnr. Hjemmelshaver (med blokkbokstaver)

Underskrift

Adresse Postadresse Telefonnr. dagtid

Gnr. Bnr. Hjemmelshaver (med blokkbokstaver)

Underskrift

Adresse Postadresse Telefonnr. dagtid

Legg ved gjenpart av

nabovarsel, kvittering for
at varsel er gittsendt og
kopi av kart som viser
hvilket areal/grense det
søkes om.

o arealovedøring eller grensejustering med oppmålingsforretning

o fradeling av veggrunn med oppmålingsforretning

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

Søknad om
dispensasjon

- jf. pbl § 19-1, fra
bestemmelser i:

O plan- og bygningslov
o forskrift o Vedtekt o kommuneplan

Deling i hb! pbl
§ 20.1 aa Kommuneplan o Reguleringsplan O Godkjent tomtedelingsplan 11 Privat forslag
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Offentlig virksomhet Offentlig friluftsområde

Parsellen(e)
skal

benyttes ti

o Fritidshus o Landbruk/fiske o Offentlig veg

o Industrilbergverk o Naturvern o Annet kommunikasjons areal/tekn. anlegg

o VarehandeVbanklforsikringlhotelllrestaurant

Privat vegAdkomst
Pbl § 27-4 og

vegloven
§§ 40-43

Privat felles vannverk. Tilknytningstillatelse vedlegges

Riks-/fyJkesveg

Ny avkjørsel fra offentlg veg

Avkjørselstilatelse er gitt Søkn. om avkj.tilatelse vedlegges Adkomst sikret ifølge vedlagt dokumenter

Vannforsyning
Pbl§27-1

Annet

fr tJ ev( ItAvløp
Pbl § 27.2

o Offentlg avløpsanlegg

Privat enkeltanlegg

O Prvat fellesanlegg

Utslippstilatelse er gitt o Søkn. om utslippstil. vedlegges o AVlØp siket ifølge vedlagte dokument
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TEGNFORKLARING

r w= , Fulldyrka jord.!! Overlatedyrka jord

il Innmarksbeite

Skog av særs høg bonitet
Skog av høg bonitet
Skog av middels bonitet
Skog av lav bonitet
Uproduktiv skog
Myr

Apen jorddekt fastmark
Apen grunnlendt fastmark
Bebygd, samf, vann. bre
Ikke klassifisert
Sum:

10 20
,

30m

Målestokk 1 : 1000 ved A4 utskrift

Utskrifsdato: 03.01.2013

GARDS KART 1841-86/1
Tilknyttede grunneiendommer:

85/21 .86/1 .86/6

Skog +
landSkap

AREALTALL (DEKAR)

18,7
0.0
05
0,0

408,9
712,1
178,3
1234

14,3
28,0
0,0
5,5
00

1489)

14227

55
1489,7

192

Kartet viser en presentasjon av valgt

type gårdskart for valgt eiendom.

Itillegg vises bakgrunnskart for gjenkjennelse.

Arealstatistikken viser arealer i dekar

av de ulike arealklassene for eiendommen,

Det kan forekomme avrundingsforskjeller
larealtallene.

423 Ajourføringsbehov meldes til kommunen.

Markslagsgrenser

Eiendomsgrenser


