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KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 7/13 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALGET - VEDTAK
OM FRADELING AV HYTTETOMT OG DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS
AREALDEL - GNR 90/2,5,6 SJØNSTÅDAL - GISLAUG SELSTAD M.FL.

Vedlegg: 1. Søknad om fradeling av hyttetomt, datert 19.10.2012
2. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, datert 30.10.2012
3. Div. kartkopier med omsøkte tomt avmerket v/skogbrukssjef

4. Delegertjordlovsak saksnr 172/12

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

7. Uttalelse fra Reindriftsforvaltningen Nordland, datert 17.12.2012

8. Uttalelse fra Balvatn reinbeitedistrik, dátert2.12.20 12

9. Uttalelse fra Fylkesmannen i Nordland, datert 04.01.2013

10. Kopi av møtebok sak 7/13 i Plan- og utviklingsutvalget
11. Følge skriv for møtebok utskrifter, datert 12.02.2013
12. Klage fra Reindriftsforvaltningen Nordland på vedtaket i sak 7/13 i Plan- og

utviklingsutvalget, datert 04.03.2013

Saksopplysninger:
Reindriftsforvaltningen Nordland har påklaget vedtaket i sak 7/13 i Plan- og utviklingsutvalget.
Vedtaket i saken er slik: ((Plan- og utviklingsutvalget kan ikke se at det foreligger større negative
ulemper ved å fradele omsøkte hyttetomt.
Plan- og utviklingsutvalget ønsker derfor å gi positv vedtak tilfradeling om omsøkte hyttetomt.

Plan- og utviklings utvalget kan ikke se at det er dokumentert at reinbeite i området blir vesentlig
endret ved en slikfradeling. ))

Reindriftsforvaltningen skriver i klageskrivet: (( Vedtaket påklages herved da vi mener det ikke er

grunnlagfor å gi dispensasjonfra kommuneplanens arealdel.

Som begrunnelse for klagen vises det ti Reindrifsforvaltningens uttalelse av 17.12.2012 hvor
det gjøres rede for hvorfor vi fraråder at det gis tilatelse tilfradeling og dispensasjon fra

overordnet plan. Vår vurdering er i korte trekk at flere fritidsboliger i dette området vil medføre
økt ferdsel og aktivitet i et viktig område hvor reinen har behov for å kunne få mest mulig ro.

Vi vil videre påpeke at nettopp hensynet til reindrifa er bakgrunnen for at det ble satt stopp for
videre hyttebygging i dette området, og at en dispensasjon da etter vårt syn medfører en
vesentlig tilsidesettelse av samme hensyn.



Vi vil også bemerke at Pbl. § 19-2 stiler som vilkår for å gi dispensasjon at fordelene med å gi
dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Selv om det ikke

hadde foreligget større negative ulemper ved en fradeling slik Plan- og utviklingsutvalget har
begrunnet vedtaket, vile ikke dette vært tilstrekkelig til å innvilge dispensasjon fra planen.))

Saksbehandlers vurdering:

Når Reindriftsforvaltningen i Nordland som offentlig forvaltningsmyndighet for reindrift i
området uttrykker tilatelse tilomsøkte fradeling vil være en vesentlig tilsidesettelse av hensynet
til reindriften i området, så må dette oppfattes som en form for dokumentasjon av at det er slik.
Dette underbygges også av kar som viser reindriftsinteressene i området og av uttalelsene fra
Balvatn reinbeitedistrikt datert 04.01.2013. Ut fra kart som viser reindriftsinteresser i området,
ligger omsøkte tomt like sør for et avmerket vårbeite 2 for reindriften og like øst for avmerket
trekklei for rein.

Det er vanskelig å se at en fradeling som omsøkt vil medføre noen fordel av betydning i forhold
til de hensynsområdene LNF-A-området i kommuneplanens arealdel skal ivareta. Siden
hytetomta skal fradeles, kan den straks en fradeling er gjennomført, selges på det frie markedet.
Det vil med grunnlag i det forannevnte være vanskelig å si at fordelene ved en fradeling vil væreklar større enn ulempene. .
Reindriftsforvaltningen må regnes som en direkte berørt statlig regional myndighet som altså i
denne saken har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. Etter plan- og bygningslovens
bestemmelser bør da kommunen ikke dispensere fra kommuneplanens arealdeL.

Fylkesmannen i Nordland har i sin uttalelse skrevet: ((Dispensasjon reiser imidlertid særlig
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.))
Dette kan vel muligens også regnes som en negativ uttalelse om dispensasjonssøknaden fra
direkte berørt statlig regional myndighet.

Plan- og bygningslovens § 19-2,2. ledd lyder slik: ((Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene
bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir
vesentlig tilsidesatt. I 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 og forbudet i §
1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om
dispensasjonssøknaden. ))

INNSTILLING:

Med henvisning til saksutredningen tas klagen fra Reindriftsforvaltningen i Nordland til
følge.



Det gis med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 ikke dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel § 3.1 a) for omsøkte hyttetomt.

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

Vedtaket begrues med at:

. Omsøkte fradeling i vesentlig grad vil tilsidesette hensynene bak bestemmelsene
det må dispenseres fra.

. Fordelene ved omsøkte fradeling vil ved en samlet vudering ikke kune anses å

være klar større enn ulempene.

. Statlig regional myndighet som er direkte berørt, har uttalt seg negativt om
dispensasj onssøknaden

Fauske, 14.03.2013

Even Ediassen
rådman

Utskrift sendes:

Skogbrukssjef til videre
forføyning
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Din çuj . /Deres ref. : Min çuj. ivår ref. :
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Dáhton/Dato:
04,03.2013

Klage til Fylkesmannen i Nordland - Vedtak om fradeling av hyttetomt og dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel, 90/2,5 og 6 - Gislaug Selstad m.fl. Sjønstådal, Fauske kommune

Viser til brev av 12.02.2013 f mottatt 15.02.2013 f med underretning om vedtak
PLUT- 007/13 av 05.02.2013.

Slik vi forstår vedtaket innebærer dette at det gis dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel og tillatelse til fradeling av hyttetomt.

Vedtaket påklages herved da vi mener det ikke er grunnlag for å gi dispensasj on
fra kommuneplanens arealdel.

Som begrunnelse for klagen vises det til Reindriftsforvaltningens uttalelse av
17.12.2012 hvor det gjøres rede for hvorfor vi fraråder at det gis tillatelse
til fradeling og dispensasj on fra overordnet plan. Vår vurdering er i korte
trekk at flere fritidsboliger i dette området vil medføre økt ferdsel og
akti vi tet i et viktig område hvor reinen har behov for å kunne få mest mulig ro.

Vi vil videre påpeke at nettopp hensynet til reindrifta er bakgrunnen for at det
ble satt stopp for videre hyttebygging i dette området f og at en dispensasjon da
etter vårt syn medfører en vesentlig tilsidesettelse av samme hensyn.

Vi vil også bemerke at Pbl. § 19-2 stiller som vilkår for å gi dispensasjon at
fordelene med å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en
samlet vurdering. Sel v om det ikke hadde foreligget større negative ulemper ved
en fradeling slik Plan- og utviklingsutvalget har begrunnet vedtaket f ville ikke
dette vært tilstrekkelig til å innvilge dispensasjon fra planen.

Med hilsen

Ádreassa - Adresse

Sjøgt. 78
8200 Fauske

Ing-Lill Pavall
Reindriftsagronom

Telefavdna - Telefon

75600260
www.reindrift.no

Telefáksa - Tele aks

75600261



~ FAUSKE KOMMUNE
Plan/utvikling

Saksbehandler: WilhelmMorgenstierne-. Telefon: 75606065- Telefaks: 75 6040 01

90/2,5 OG 6 - GISLAUG SELSTADM.FL. -Søi'AnOM DELING OG
DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS ARALDEL FOR
FRAELINGAVHYTTETOMT VEDSJØNSTÅDALVRD
SULITJELMAVASSJ)RAGET. ERVERVER: GISLAUG SELSTAÐ'

Det er fattet følgende vedtak i saken,

Det vises til saksutredningen og gis medhjemmeLiplan;' ogbygnngslòvens§ 19-2 ikke
dispensasjonfrakommuneplanens arealdel § 3.1 a) foromsøktehytetonit.

Vrn~~t beg,wipesmed. at om~øgt~,\rr~ae~mgikke medførerklarstøiTê ford~tt~fd~~:
ulêijl'erog'tilt~gg frarådes fraÇiølingay,statlig myndighet (Reindrftsforya,tnrng~ild .

NÖr~IAAd.)~ .... , .,' .., .

PLUT-007/13. VEDTAK- .05.02.2013

Ad Tollånes (Hl foreslo:
Plan-ogutviklingsutvalget kan ikke se at det foreligger støtte negative ulemper ved å
fradele omsøkte . hytetomt.
Plan- og utviklingsutvalget ønsker derfor ågi pôsitiv vedtak til fradeling om onisøkte
hytetomt.
Plan- og utviklingsutvalget kan ikke se at det er dokuentert at reinbeite i områdetblir
vesentlig endret ved en slik fradeling.

H's forslag ble ensteinigvedtatt.

Postadresse: Postbòks 93 8201 FAUSKE
Besøksallesse: Torggata21
E-post: 'pòstmott(ífauske.kommune.no

Fak Barkgiro:
75604001

Ûrg, nr: 972 418 021



SAKSPAPIR
FAUSKE KOMMUNE

JournalpostID: 13/297

Arkiv sakID.: 12/2146

Shittbehandledevedtaksinstans:Plan~ og utviklingsutvRl et

II Sak nr. :007 113IPLAN-: OGUTVIKLINGSUTVALG ¡Dato: .05.02.2013 II

90/2,5 OG 6 ~ GISLAUG SELSTADM.FL. .. SØKNA!) OM DELING OG
DISPENSASJON FRA KOMMlJNEPLANENS AREALDELFORFRADELING AV
HYTTEl'0MTVED SJØNST ÅDAL VED SULITJELMAVASSDRAGET. ERVERVER:
GISLAUG SELSTAD

Vedlegg:' i.Søknad omfradeling av hytetomt, datert 19.1 0..0 12
2. ' Søknad om dispensàsj on fra kommuneplanens arealdel, datert 30~ 10.2012
3. Div., kartkopier'medomsøkte tomt avmerket v/skogbrussjef

4. Delegertjordlovsaksäksnr 172/12

5: Følgeskri v til uttaleinstanser,datert U; 11.20 12

6. Uttalelse fraNordland fylkeskommune,datert 18.12.2012

7. Uttalelse fra ReindriftsforvaltningeiiNordland, datert 17J 2.20 12

8. Uttalelse, fra .ßalvatn reinbeitedistrik,datert22 .12.2012

9.Uttalelse fra Fylkesmannen i Nordland, datert 04.01.2013

Saksopplysninger: '

Det søkes um fradelingavhytetomt på ca 2 dekar i et område som ligger ca. 180. meter o.h. og er
bevokstmed glissen småvokst lauvskog på uproduktiv skogsinark, Flere steder er det berg i
dagen. Tömtenliggerca75meter vest for eiendommens gårdsvei og avstanden langs dennetil
öffentligbilveierca 420 meter.

Omsøktetomter omfattet av LNF-Aområde ikoinmuneplanens arealdeL Det er et område hvor
det kuner tilatt med tilak medtilknytiiing til stedegen næring.

Eiendommen er ikkeidriftog har ikke fast bosetting. Eiendommen er eid av 4 sameiere.
Erververen 

(Gislaug Selstad) er en av disse. Det har vært en rettsligprosessi tilknYtning til
eiendomsretten til eiendommen. Denne prosessen har endt med et rettslig forlik. Det rettslige
forliket går bLa. utpå at Gislaug Selstadskalfå utskiltogoverskjøtet tilsegentointpåmelloin2
og 4 dekar på et sted på eiendommen. Det forutsettes at tomtens størrelse og plassering
godkjennes av offentlge myndigheter. I tilegg skal Gislaug Selstad, ifølge rettsforliket, fral. '
juli 2012 overta brusretten til en av eiendommens beboelige hus, den gamle
((Stasjonsbygningem) ved Sj ønstådaL Denne ligger ned ved den offentlige bilveien og er lett
. tilgjengelig og med god parkeringspla.ss.;((Sta.sjònsbygningem) har innla.gtkaldt og varmtvan,

WC og strøm og er ellers blitt noe pusset opp, bLa. med nyt tak. Husetsöm er ganske gamelt,
har imidlertid en . ganske ganeldagsoglav standard. ErververlsameiersoI1bor i Oslo-området



ønsker derforå bygge en hytte med mer komfortabel og moderne standard som hun og familen
kan benyte når de bor påeiendommen,'

En alternativ løsning for hytetomt er åsøkefradeling av hytetomtpå samme eiendom i et
område som i kommuneplanens arealdel erlagtut fot spredt hyttebygging for2 hyter. Dette
området Hgger straks sør for Langvasselva. Dette området er vurdert av søkere og erverver, men
er-fuet å være for litetilgjengelìgfordi elva må krsses og eksisterende bro et for dårlig,ialle
fall for personbiL.

Det synes verken å være natunangfoldsverdiereller landbruksverdier av større betydting som

vil bli berørt ved en eventuell fradeling. Det er også ganske lie frihiftsliv I omsøkteområde.Det
inesteav friluftslivet er nok helt lokalt.

ldelegertjordlovsak saksnr172/12 gis detmedhjemiel i jotdlovens§ 12 tilatelse til omsøkte
fra-deling av hytetomt på 2 dekar.

Utfra eksisterende kar som viser ,reindriftsinteresser.I området,'lìgger omsøkte tomt,straks sør
foret avmerket vårbeite2for reindriften og straks østforavmerkettrekkleiforrein.lforbindelse
med arbeidet med ny kommuneplan, arealdelen ble område for spredt hytebygging fjernetfra
bl.a..omsøkte oinåde nettopp av hensyn til reindriftsinteressene.

Uttalelse fra Reindriftsforvaltningen Nordland: ,
I uttalelsen fra Reindriftsforvaltningen Nordland står det bL.a.: ((Det omsøkte tiltaket ligger i

Balvatn reinbeitedistrikt i et områdesômilørste rekke brukes som vår- og høstbeite. Detkan
imidlertid være rein i området hele. året. 1 Skoffedalen er det oppsamlingsområde for reinen med
flyttleier tilogfra.De sørvendte liene 

motSjønstådalen blir gjerne tidlig bareoggrønnepå
våren, en periode hvor reinengenerelter var forferdselogandreforstyrrelser. Balvatn

reinbeitedistrikt erfor øvrig kraftig berørt avfritdsbebyggelse, ferdsel og artdreinngrep

allerede. Dette er ngesom ovlr tid har påvirket drifsmønsteret, og gjort det mer kritiskå ivareta
områder som fortsatt kan. brukes somreinbeite.)ì Detkonklùderesmed at: ((Reindrifas behov for
'varierte ogsammenhengende beitearealer og områder hvor reinen kanfânødvendig ro ikritske
perioder vil være et av de hensyn som skal ivaretas ved å legge føringer iforhold til
.fitidsbebyggelse ioverordnetplan. Dette hensynet mener vi vil bli vesentlig tilsidesatt ved en
eventuell dispensasjon frapla1'en,jfr. Plan og bygningsloven § 19-2, 2. ledd

På bakgrunn av det som her er nevntfraråder Reindrifsforvaltningen at det gisdispensasjonfra
kommuneplanens arealdelfor fradelingav hyttetomt i dette området. Vi viser i den forbindelse til
Plan- og bygningslovens § 19-2, 4. ledd ))

Plan- ogbygningslovens§ 19-2, 2. ledd lyder slik: ((Dispensasjon kan ikke gis dersomhensynene
bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene' i .lovensformålsbestemrrelse, blir
vesentlig tilsidesatt. 1 tilegg måfordelene ved å gi dispensasjon vcereklart større enn ulempene
etter en samlet vurdering. Detkan ikke dispenseresfra saksbehandlingsregler.))

i plan- ogbygningslovens § 19-2,4. ledd står det: ((Vedvurderingavom det skal gis
dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mâl tilegges særlig vekt. ,
Kommunenbørhellerikkedispenserefra planer, lovens bestemmelser om planer ogforbudeti§
1-8 når en direkte berørt statlg eller regional myndighethar uttalt seg negativt om '
dispensasjonssøknaden. ~ ,



Uttalelse fra Balvatn reinbeitedistrikt:
Balvatn reinbeitedistrikt uttaler bLa; : ((Balvatn reinbeitedistrikt er sværtnagative tilGislaug
Selstad mjl., sin dispensasjonssøknad av følgende årsaker:
Området er et megetverdifullt tidlig vårbeiteforridn, da det blir fidliggrønt da det ligger på
solsiden.

Det finnesnokhytter lSulitjelmadalenfrafør.

Søkerenspåstandom athun ikke har sett rein i området underhelesin levetid, er en helt
urimeligpåstand, da òmråde(er og har vært reinbeiteområde i uminnelige tider.

Videre setter søkeren spørsmålstegn vedBlindfamilens retttilreinbeiteIområdet. Til dette
henviser distriktetsreineiere til Lov om reindrif.))

Uttalelse ,fra'Fylkesinanen',iNordland:
Fylkesmanen i Nordland uttalet:((Fylkesmanneni Nordland kan ikke se atomsøktetiltak
berørernasjonale 'eller viktige regionale verdier innenfor de fagtema vihar ansvar for, og har
sålede$ ingen vesentlige merknader ti søknaden på dette punkt.

Dispensasjonen reiser imidlertid særlige spørsmål, og vilutfra hensynet til kommuneplanen som
styringsverktøy være å anse som uheldig. Del er i overordnetarealplan avsatt betydelige
utbyggingsområder for fritidsboliger i dalen. Dette taler mot at nye etableringer skalfinne sted
utenfor disse avklarte områciene. ))' ,

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 tiltakshaversaktsomhets'" ogmeldeplikt dersom en
under markinngrepskulle støtepåfornminner;jJ kulturminnelovens§ 8 andreledd. Dersom det

under arbeidet skulleoppdagesgam1e gjenstander, ansamlinger av trekull eller'
unaturlige/uventede, steinkonsentrasjoner; må Kultutminner i Nordland underrettes' umidd(llbart.,
Det forutsettes at nevnte pålegg bringes videre tidemsorn skal utføre arbeide i marken.))

S~ksbebandlers vúrdering:

Saksbehandler har vurdert JordeIer og ulemper ved en evt. fradeling av omsøkte hyttetomt og
kan ikke se at fradelingenmedføret større JordeIer enn ulemper for området. Ulempene består i '
hovedsaki atreindriftsinteresseneblir berørt på negativt vis. DeLer vanskelig å påvise noen helt
klare' fordeler.

Reîndriftsforvaltningen Nordland, ,som er en statlig myndighet, fraråder atdet gis dispensi;sjon
for omsøktefradeling av hytetomt.

8idenomsøktefradeling ikke medfører klar større fordeler enn ulemper og statlg myndighet
fraråder at dispensasjon gis,bør det ikke dispenseresfra bestenuelsene ikoniimeplanens,



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 § L 9-2 ikke
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel § 3.1 a) for omsøkte hyttetomt.

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

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

PLUT-007/13 VEDTAK- 05.02.2013

Ari Tollånes (H) foreslo:
Plan- og utviklingsutvalget kan ikke se at det foreligger større negative ulemper ved å
fradele omsøkte hyttetomt.
Plan- og utviklingsutvalget ønsker derfor å gi positiv vedtak til fradeling om omsøkte
hytetomt.
Plan- og utviklingsutvalget kan ikke se at det er dokumentert at reinbeite i området blir
vesentlig endret ved en slik fradeling.

H's forslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Plan- og utviklingsutvalget kan ikke se at det foreligger større negative ulemper ved å
fradele omsøkte hyttetomt.
Plan- og utviklingsutvalget ønsker derfor å gi positiv vedtak til fradeling om omsøkte
hyttetomt.
Plan- og utviklingsutvalget kan ikke se at det er dokumentert at reinbeite i området blir
vesentlig endret ved en slik fradeling.

~lS~
Utskrift sendes:

Skogbrukssjef til videre forføyning



Wilhell1 Morgentierne ,

A. ì&, I~ßiÇ'
s~ è L. 1~11D3

~

Fra:

Slndt:
Til:

Emne:

Skogstad OleChristian-: fm noosk(Qfylkesmannen.no)-

7;januar 2013 10:04

Wilhelm Morgentierne
SV: Vedr. høringsuttalelse fra Fylkesmannen

Uttalelsen gjelder sak med ref.: 12/9957lWrvO. Beklager at ikkederesref. var oppgitt.

Med hilsen

Ole ChristianSkogstad
rångiver
miljøvernavdelinga
Fylkesmannen i Nordland

telefon: 75531598
MERK MIN NYEEPOSTADRESSE: fmnoosk~fvkesmannen. no

wwJnino.no
www.tWitter. côm/FMNordland
wwJacebook.com/FvlkesmannenNO

Fra: Wilhelm . Morgentierne (niailto:wilhelm .morgenstierne(Çfauske.konimune. no)
Sendt:? januar2013 09:58 ' , "
Til: SkogstadQle Christian
Emné:SV: Vedr. høringsuttalelse fra Fylkesmannen

Fylkesmannen i Nordland

Hei!

Jeg kan ikke umiddelbart se hvilken sak uttalelsen din gjelder.. Det bør frenigâhvilken sak littalelsengjelder.
'Uualelsenskalleggesfremi. kommu nens'Pla nutvalg;

Med hilsen
Wilhelm Morgenstierne

1/ Vennlig hilsen Wilhelm Morgenstierne
Skogbrukssjeft FAU,SKEKOMMUNE

+47 75 604065 1/+47977027 39
, wUhelm.morgenstiernecmfauske.kornmune~no
http://www~fauske.kommune.no

.. -~---_.-
Fra: fmnooskcgfylkesmannen;no' (maiIto :fmnooskßjfyJkesmannen.no)
5endt:4. januar2013 09:10 ' , " ,
TihWilhélm Morgentierne
Emrie:Vedr. høringsuttalelse fra Fylkesmannen

Fylkesmanen kan ikke se at omsøktetiltakherører.nasjonaleeller viktige.regionaleverdier.inneforde
fagtema vi har ansvaret for, og har således ingen vesentlige metknadet til søknadenpåciette punkt.
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Dispensasjoneureiser imidlertid særlige spørsmål, og vil ut fra hensynettil kommuneplanen som
styringsdokument være å anse som uheldig. Det eri overordnet arealpIaii avsatt betydelige
utbyggingsområder for fritidsboligeri dalen. Dette taler mot at nye etableringer skal kiie finne sted

utenfor disse avklarte områdene.
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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 mJI. søknad om dispensasjon fra kommuneplanens

arealdel, for fradeling av hyttetomter ved Sjønstådal ved Sulitjelmavassdraget.

Balvatn reinbeitedistrikter svært negative til Gislaug Selstad mJI. sin

dispensasjonssøknad av følgende årsaker:
Området et 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 livstid,

er en helt urimelig påstand, 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.

~~
Per Olof Blind, leder ~'¡te0..

Med hilsen

a¿d r l:' ~tl¡I-D¡P~f1S f'of(VkUlJì¡.cn:t.10
S-4-€,ftóvi., '"'3'. ~02.D\ ~ÂLl~kb
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Fauske kommune
Postboks 93

8201 Fauske

Din çuj . /Deres ref.:
l2/9957/WMO

Min çuj. ivår ref. :
2012/2769/21265/2012/ JVN/ 414.3

Dáhton/Dato:
17.12.2012

90/2,5,6 - Gislaug Selstad m.f1 - 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 gj elder søknad om dispensasj on 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

Telefovdna - Telefon

75600260
www.reindrift.no

Telefáksa - Telefaks

75600261
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Postboks 93

8201 FAUSKE

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 (2008-2011).

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 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.

Besøksadresse

Postmottak
Fylkeshuset
8048 Bodø
Prinsens gate 100

Dir.:
Tlf.
Faks:

75650526
75650520

Saksbehandler:
Avdeling:
Enhet:
E-post:

Martinus Hauglid
Kultur og miljø
Kulturminner i Nordland
post0Jnfk.no

Adresse
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w FAUSKE KOMMUNE
Plaii/utvikling

Fylkesmanen i Nordland
Moloveien 10

8002 BOD0

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

Deresrefi: Vdrrel": '12/9957/WMO Datp: 13.11.2011 '

90/2,5,6.. GISLAUGSELSTADM.FL.- SØKNAD OM DISPENSASJON
FRA KOMMNEPLANENS ARALDEL FOR FRAELING AV '
HYTTETOMTVEDSJØNSTÁDALVEDSULITJELMA VASSDRAGET

Vedlagt sendes foranevnte dispensasjonssak til uttalelse.

Hva det søkes dispensasjon fra
Det søkes om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, nærmere bestemtfra
bestemmelsene om 'at det' i.LNF-A områder kun , er tilatt ,med' tiltalknytet .til stedbunden
nærig.Søknaden gjelder dispensasjon fra slike bestemmelser i etoinådevedSjønstådaL. For
områder der det kan tillates spredt hytebygging Kielder bestenuelse om at hytetomtene ikke
skalvære støre enn L dekar. Det erinditekte gru til å prakisere det same kravetJorLNF-A
oinåder hvis det gis dispensasjonforhytetomt.

Hva det søkes om ,
Detsøkesomfradeling fr~ gnr 90/2,5,6avhytetömt på 2 dekari LNF-Aområde som ligger
ca 180 meter o.h.oger bevokst med lauvskog på uprodukiv skogsmark. Omsøkte.areal er
gunendt ogflerestecler er det berg L dagen. ,Eiel1doinen har et totalt areal på ca 7020 dekar,
hvor~v 6,8 dekar innarksbeite og 3390 dekar produkiv skog hvorav 980 dekar anslås
nytbàr. Eiendonneninå i praksis regnes som en ren skogeiendom.

Historikk
I forrge konuuneplansarealdel lå det et ömrådeforspredt hyte- ogboiigbyggingpåberørte
eiendom på begge sider avLangvsselva. Nordvestforogtilgrensendedette området lå det i
tilegg et stort områdefor spredt hytebygging.ltilkiytingtilarbeidet med ny

komiuneplais arealdel gikk reindriften imot at det fortsatt skulle være et område for spredt
hytebygging og for spredt bolig-/hytebygging på nordsiden av Langvasselvaved
Sjønstådalområdet. Reindrften mente det allerede var kommet nok hytetomter og hyter i
disse områdene, særlig i tilknytng til Finneidgrs sin hytereguleringsplan. Av disse

grer blekoinuneplanensarealdel endret her slik atdet i dagens are~ldel kun er satt 

av et
mindre område for spredt hytebygging for 2 hyter på søtsidenav Langvasselva. Det vil av

foranevnte grer være natuligatreindrftenfår dispensasjoIlssøknadentil uttalelse.

Postadresse:Postboks9382ÖrFAUSKE '
Besøksadtesse: Torggata 2 L
E-post: postmott(âfauske.kommune.no

Telefon Faks Båi¡(gito:
75604000 756040Øl

Org. nr: 972 418021
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Eiendommen er et sameie med 4sameiere. Sameierne har tidligere i 2012søkt omfradeling
av hytetomt på 4 dekar til Gislaug Selstad i et ormåde med lauvskog på middels,skogbonitet
som ligger noe S0røstfor omsøkte. sted. Denne søknaden fikk. de 'avslag på med hjemmel i
jordloven. Vedtaket ble ikke påklaget.

Gislaug. Selstad har fåttbrusretten,til gamle ,Sjønstådal stRsjonsbygning.som'er,blit pusset,en

del opp og som har innagt kaldt og vart van og vissmokogså skal ha et vanosett. Slik
jeg for~tår det.oppfatteslikeveldettehuset som forgameldagsog.lie innbydende. Familen
ønSker derfor å bygge en. mer moderne hyte på eiendommen. Det er forøvrig hele sameiet
som fortsatt eier SjØiistådaLstasjonsbygning.

Alternative løsninger for tiltaet .. " , . ' . , '. . . ... "
En alternativ løsning fortiltaket er å søke fradeling av hytetomt på same eiendom i et
område for spredt hytebygging for 2 liytersomligger straks sør for Langvasselva. Dette
oinådet erVUdert av søkere .ogerverver, men er.fuetå,være for lite tilgjengelig' fordi. elva
inå krsses og eksisterende broer for dårlig, ¡alle fall for personbiL '

Ut fra eksisterende kart som viserreindrftsinteresser i området, liggeromsøktetomt straks
sør foret avmerketvårbeite 2 for reindrften og straks øst for avnerkëttrekklei for rein.
Hvilken betydnng dette kan ha forr~indrften, må reindrften uttale seg om.

Relevante.verdier som berøres
Det synes verken å være natuangfoldsverdiereller landbrusverdierav størrehëtydning

som vilbliberørt ved en eventuellfradeling. Detergånskeliefrluftsliv j omsøkteområde.
Det meste avfrilufslivet er nok helt lokalt.

Forhold knytet til ulike lover
Detsynesihovedsakåvære jordlovens~ plan.. og bygnngslovens, natuangfoldslovens og

reindriftslovens bestemmelser som er relevante i tilkytng til ulike sider av denne saken.

Dispensasjonssøkers argureiiterfor åfå'dispel1sasjon

I dispensåsjonssøknaden fremgår det at omsøktestedhar lav skogboniteteller ingen skog. Det
pekes også på at søket som er født og oppvokstpåeiendonnenogsomhar bru områdene j
hele sitt liv ikke har sett reinsdyranetenn langttil fjells. Det stilles ogsåspørsmål om '
dokumentasjon på at reindriftenliar rett til å benyte beiteareal på angjeldende eiendom.

Det pekes ellers på at' eiendommen er så .stör at' det ikke burde være noe problem å skille ut
noen hytetomter verken nå eller senerefotfaiilensaringet.

Saksbehandletssanlede vudering av saken

Det synesikkeåvierenoen verdier av støre betydnng for landbru~natu/miljø og frilufsliv
som vil bli skadelidende hvis omsøkte fradeling tilates. Deter imidlertid viktige at '
reindriftsinteressel1efår uttale seg om saken.

Hvis oinsøktehytetomtfradeles vil Gislaug Selstadoghennes famile kuefå et mer
tidsniessig og bedrestedåbo når de er på besøki området for å brue og forvalte sin del av
sameiet. På den anensidesåvilenfradelt hytetömtbli fullt öinsetteligutenatdet må
innentes tillatelse fra myndighetene" og kan slik sett. ganske snart selges til personer som
ikke.ermedeiere i sameiet.' ,
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.Med, forbehold om at det ikke erreindrfisinteresserav betydning knytet,til omsøkte
hytetomt, viljeg konkludere med at det sailet settbør kune gis dispensasjon, men kun for

ei tomt på maksimum. et dekar.

Med hilsen '

(j1J:;... 6.. ..;~
WUhelm .'..' genstieme '
Skogbru ~ef

Mottakere:
Balvatnreinbeitedistrkt vIPer
OlofBlind ,
Fylkesmanen,i Nordland

Nordland.fylkeskortune
Reindriftsf()rvaltningen Nordland

Ørnögveien17 8230

Moloveien L O

Fylkeshusèt,
Sjøgata 78

8002
8048
8200"

SULITJELMA

BODØ
BODØ
FAUSKE
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FAUSKE KOMMUNE
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Det s~lçesptnJraetelirig ~v hytetP.tnt.Rå,ca4 de~EÚ i.. ~t,9n1åu,~"~oïii,ggei:ça:1 ~O meterø:n. o'g er

bevokst med' glissen sm~VQkSUallysi(Qgpa llproaakti¡V~kpg~maîj(:',liête'ste.âer:erdèfBe1'g i'::,
. . - _ _ - - ,."." _-:,~,,__,._--,;,-._; '"~o ":-"'::" ':'.":,i,,".':-'!' t:', '.:_:';...";(/Ì:"_~;. :~"'Y';"":+'::.':;..'J"":,, ...:1:'.:....'.-'..: ::'__':'~.,':;.¿~.,'e':.'~..'.:~!!.::
dagen. Tomten ligger ca 75 meter vest foreiendmnniensgårdsveiogavstâtdenlangs"denretil
offentli..g, .Q,i,i,YßL~r. ça42Q1lt(ter.:

, ! "'-' ,.; .,' . .-.,," .

'Ii;ì1.,,~~~l~e~de..I~abrYkset~~donmeIl'~#.et'~t.d~. at~al .p~.i,'átt. cà.1020~ekàr..'ÁY.,4~tfé'.',~r.6;'8
'dèka"î~arks~~~t~: Q~. Ra.'33.~9:..:dek~'"~Ì'Q~*lì~,,.a~ø(i~:ij;.~..Vans~~l~g..t"'tt,~$¡'Yii.(ørst. ~~.~~l1st
den delen av skogen som har høy og en god del av skogen:med:middelsbonitetkune dnves.
Dette utgjøranslagsvisca980dekar.
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Jordlovens § 12 forbyr deling av eiendom som blir nytet eller kannýtes tiljordbrukeller
skogbruk utensamtykkefralandbrusmyndighetene. Dette gjelder uten hensyn til om
eiendommen harfleregnlbnrogetter landbrusmyndighetensskjønn må tegnes som en

drftsenhet L § 12 fremgår det også at landbrusinyndigheten kan gi tilatelse til deling dersom
samfusinteresser av stor vekt taler forclet, eller deling erforsvarlig ut fra hensynet til den
avkástning eienclonnen kan gi. Når saken skal avgjøres, skal det bL.a. tas hensyn til om deling
kan føretildtifts~ og eller miljømessige uleriperforlardbruet i området Det skalogsåtas
hep.syn til godkjente planer for arealbruken med gruag iplan~ og bygningsloven samt
hensynet ti kulturlandskapet. .
Detetikke samfusinteresser av stor vekt som taler for atdet gis tilatelse til omsøkte fradeling.

Eiendommen må regnes sotnprimærtenskog~ogfjelleiendom medca980 dekar drivbar skog.
Mesteparen av denne' skOgel1. er. lauvskog, med' untak av litt granplanting. Skogarealet er slik
sett ikke støtreennat eiendommen har behov for alle sine produktive og drivbare areal, da
spesielt de arealene SOll liggermestJettindttil med middels og god skogbonitet ganske n1.r
bilvei. Omsøkte arealer imidlertid ikke et slikt areal;mengrulendtog uprocluktivt..Fradeling
av hytetomt på dette, stedèt'kan. slik, sett anses. som forsvarlig med hensyn til eiendommens
avkasming.Flerefritidseiendommer langs gåtdsveienkanifremtideni noen grad øke

muligheten for konfikt mellom hyteeieres interesser og skogbruets interesser når det gjelder
bru avveien. Omsøkte fradelingvil slik sett muligens kunè medføre drifts-og/eller
miljømessige ulemper i noen grad fot skogbruet i området. At omsøkte sted i kommuneplanen
er omfattet av LNF -A område hvor det kun er tilatt med tiltak knytet til stedbunden næring, må
tilegges noe vekt her, men detmå også kune vuderes slik, at det fritidshuset det søkes tomt
for, i perioder vil tjene som bosted. for y,'av.eierinteressene (som bor i Oslo-området) i
tllknytningtil dereS bruk av eiendommen.

Skogbrussjéfen visertil saksutredningen og gir med hjemniel ijotdlovens § 12 tilatelse
til omsøkte ftadeling av hytetomt på 2 dekar. '

Dette begrues med at fradelil1gen anses som forsvarlig med hensyn til eiendommens
avk. astn, in, g. . og. ,,' v.', i,l .gjØl. e. de.. t. lett. , ere :ß,or...d. eler. av eieri.n,t.. e,re, sse,. n,e å, b.,ru,. . e. '.eiendomm." e, n,'

Drifts-ogmiljømessige ulemper for jord~ og skogbruet ved omsøktefradeling synes å
være både usikre og forhöldsvissmå.

Fauske, 06.11.2012

w#~.. ..~...;;~
Wilhelni, ',.. .,g. e,nstie.me
skogbru. ' ~ef



Fauske kommune
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8201 Fauske

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 hyttebyggingkan 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.

i;

':

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 fra Fauske kommune.
Forøvrig er hele eiendommen et sameie frem til 2030,lik rettsforlik.

(1?) /Eiendommen er så stor at det ikke burde være noe problem og skile ut noen
hyttetomter hverken nå eller senere for våre arvinger.
Og den beste løsningen for 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 reindriften 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 samme famile fra 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

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

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Anne Marie Selstad -eannemsel(ggmaii.com~
3. april 2013 07:58
Wilhelm Morgentierne

KLAGE I EGEN MAIL TIL SAK NR 007/13

hei
som du ser ønsker vi at du printer ut vår mail og legger den ved saken som skal opp
16 april 2013.
Vi ønsker at det sendes brev til Reindtiftnæringen om at de må fremkomme med dokumenter
om beiterett på vår eiendom, send gjeme kopi av brev som går dit til oss.

På fohånd tak!

Mvh
Ane M Selstad

1



Wilhelm Morgentierne

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Anne Marie Selstad ~annemsel(ggmaii.com::
3. april 2013 07:53
Wilhelm Morgentierne

Vedr. SAK 007/13 Gislaug Selstad / Påklage fra Reindriftsforvaltningen i
Nordland 5/2-2013

Nå ønsker eierne av eiendommen Gnr 90-2,5 og 6 i Fauske kommune at det
fremkommer dokumenterer fra reindriftsforvaltningen at de har noe som helst og
gjøre på vår eiendom. De har ingen beiterett på vår eiendom!
Det er både tidkrevende og slitsomt og ha dette gående i tilegg til
alle andre hindringer ved bruk av vår egen eiendom. Vi har nå også fått rett til avkjøring
fra riksveg fra Statens vegvesen opp til hyttetomten.
Det er umulig og kunne planlegge en fremtidig start av bygging av hyttelsøknad
som sikkert også blir langvarig behandling om vi ikke får svar på
reindriftsnæringens innspil nå, uten at man tar fatt i det og får det endelig
avgjort. Da vil det for alle parter være enklere saksbehandling senere.

Så vår påstand er følgende bemerkning ti saken.
At Reindriftsnæringen i Nordlands klage som hevder og

ha beiterett på eiendommen gnr 90-bnr 2,5 og 6 i FAUSKE KOMMUNE
ikke kan taes ti følge,

Dokumenter fra Reindriftsnæringen må fremlegges før behandling 16/4 d.å.

Med vennlig hilsen
for Gislaug Selstad
Fjordvangveien 4

1450 Nesoddtangen

Anne M Selstad m1f

1



Wilhelm Morgentiel"ne

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Wilhelm Morgentierne
8. april 2013 08:48
'annemselêgmail.com'
Retten til.å drive reindrift i det Samiske reinbeiteområdet ~ Reindriftsloven §
4
0239_00L.pdfVedlegg:

Anne Marie Selstad

Retten til å drive reindrift i det Samiske reinbeiteområdet - Reindriftsloven § 4
Jeg har vedlagt kopi av deler av reindriftsloven. Samenes rett til å drive reindrift i Nord-Norge fremgår av lovens § 4.
Her er det ikke snakk om enkelteiendommer, men større områder. Reindriften er jo en svært ekstensiv næring med
hensyn til areIbruken. I en lang tidsperioden kan det være spesielle flyttveier og kalvingsområder og beiteområder
som brukes, menfdet i en annen påfølgende periode kan være-e helt andre f(\/ttveiér, kalvingområde og
beiteområde som brukes. Disse ulike alternative bruksområdene har gjerne reindriftsforvaltningen tegnet ned på
egne oversiktskart.

Jeg skal sende en kopi av din siste e-mail til Reindriftsforvaltningen i Nordland. Så får de selv avgjøre hva de skal
gjøre med hensyn til dokumentasjon av retten til reinbeite. Jeg kan ikke kreve at de fremlegger noen særskilt
dokumentasjon.

Il Vennlig hilsen Wilhelm Morgenstierne
Skogbrukssjef, FAUSKE KOMMUNE

+477560406511 +47 97702739
wilhelm.morgenstierne(Qfauske.kommune.no
http://www.fauske.kommune.no

Fra: Wilhelm Morgentierne (mailto:wilhelm.morgenstierne(Çfauske.kommune. no)

Sendt: 5. april 2013 17:42
Til: Wilhelm Morgentierne
Emne: Skannet dokument

1
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Lov om reindrift (reindriftsloven)

I Oversikt II Hele loven II Første II ForriggJ I Neste I

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1. Lovens formål

For det samiske reinbeiteområdet skal loven legge til rette for en økologisk, økonomisk og kulturelt
bærekraftig reindrift med basis i samisk kultur, tradisjon og sedvane til gagn for reindriftsbefolkningen selv og
samfunnet for øvrig. For å nå disse mål skal loven gi grunnlag for en hensiktsmessig organisering og
forvaltning av reindriften. Reindriften skal bevares som et viktig grunnlag for samisk kultur og samfunnsliv.

Loven skal bidra til sikring av reindriftsarealene i det samiske reinbeiteområdet som reindriftens viktigste
ressursgrunnlag. Ansvaret for sikring av arealene påhviler både innehavere av reindriftsretten, øvrige
rettighetshavere og myndighetene.

Utenfor det samiske reinbeiteområdet skal loven legge forholdene til rette for en økologisk og økonomisk
bærekraftig utnytting av reinbeiteressursene med basis i lokal kultur og tradisjon i de områder hvor det er gitt
tilatelse til reindrift etter reglene i § 8.

Både i og utenfor det samiske reinbeiteområdet skal loven bidra til å sikre forsvarlig dyrevelferd for
tamrein.

§ 2. Virkeområde

Loven gjelder for riket med de begrensninger som følger av lov 9. juni 1972 nr. 310m svensk reinbeiting i
Norge og norsk reinbeiting i Sverige.

For reindrift i Trollheimen og omegn gjelder reglene i lov 21, desember 1984 nr. 101 om reindrift i
kommunene Meldal, Midtre Gauldal, Oppdal, Rennebu, Rindal, Sunndal og SurnadaL.

§ 3. Forholdet ti folkeretten

Loven skal anvendes i samsvar med folkerettens regler om urfolk og minoriteter.

§ 4. Det samiske reinbeiteområdet

LOëñsamiske,befolkninge'"liar på"grüiñra'~rav'alderstidsbru k'rett til å -utøve-reindrift, in nenfor de 'delelie:!
c.av..fyIKenè~Firi-n-m-ark, Troms,. Nord la nd ,,Nord:;T.røndelag, Sø r - T rørIelag 'ogiHed mark hvor~rei ndriftssamene fra.,
cgammelt~av har utø'Vein1:lfift:(datJ'ñilæ:reìñõëiteòmråd,itJr-

Ciñññfêtšãmiske'rein ~eiteöñad:,~skal.det..eg~es tilgrñ h~at"det. fõiligg§!.rett.ti(rë¡ñõëitëìrWienfor J
frammen av denne lov, med mindre annet følger av.særllge rettsforhold~

.. ~d inn~(reindriftssamenes~r.inãfiftSrttigheter skal defytešlãtñiñQi.samsvar_mel(ålfñiõilige:

teksp'riasjonsrettslige.grunnse!:~!¡ ...-. -
§ 5. Samiske regionale reinbeiteområder

Oet samiske reinbeiteområdet deles inn i samiske regionale reinbeiteområder som skal være åpne for
reindrift med slike særlige rettigheter og plikter som er fastsatt i eller i medhold av denne lov. Kongen
fastsetter inndelingen.

§ 6. Samiske reinbeitedistrikter

Reindriftsstyret deler inn de samiske regionale reinbeiteområdene i samiske reinbeitedistrikter etter
reglene i § 42.

\i FAUSKE KOMMUNE
SKOGBRUKSSJEF

Ot.vy.f?o/3 ùJ/ÍII

http://lovdata.no/all/tl-20070615-040-:00 l.html 05.04.2013
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lov om reindrift (reindriftloven)

I Oversikt II Hele lovén II Første II Fonige II Neste I

Kapittel 3. Reindriftrettens, innhold

§ 19. Beiterett

Retten til å utøve reindrift gir rett ti å la reinen beite i fjellet og annen utmarksstrekning, herunder også
tidligere dyrket mark og slåtteng som ligger for seg selv uten tilknytning til bebodde områder eller dyrkede
arealer i drift, dersom de ikke er holdt i hevd og heller ikke er i bruk som kulturbeite, med mindre arealet er
inngjerdet med gjerde som freder for rein. Kongen kan gi nærmere bestemmelser om hva som skal forstås
med gjerde som freder for rein.

Kongen kan gjøre vedtak om at bestemte barskogstrekninger skal være fredet for reinbeiting i en viss tid,
når dette anses påkrevet av hensyn til skogens fOryngelse eller gjenvekst. Kongen kan også i andre tilfelle
gjøre vedtak om fredning av nærmere bestemte områder i en viss tid når særlige hensyn tilsier dette,
Fredningsvedtak kan også gjøres gjeldende for flytting med rein.

Areal som blir fredet for reinbeiting, bør kompenseres ved utlegging av tilsvarende beitearealer hvor dette
er mulig.

§ 20. Arstidsbeitet

Beiteretten omfatter rett til nødvendige årstidsbeiter, dvs. vår~, sommer-, høst- og vinterbeiter, herunder
flyttleier, kalvingsland og paringsområder.

§ 21. Rett tir husværa, buer 0./.

Retten til å Utøve reindrift gir rett til i utmark å disponere grunn til nødvendige hytter og gammer for folk og
til buer og stillnger som trengs til oppbevaring av løsøre og matvarer.

En reindriftsutøver har adgang til mot vederlàg å få utvst tomt til bolig dersom reindriftsutøveren ikke på
annen måte kan skaffe seg bolig som er nødvendig av hensyn til en rasjonell utøvelse av reindriften. Kan ikke
partene bli enige om at forutsetningene for å kreve utvsning av tomt er til stede, eller om stedsvaig, størrelse
og avgrensing, vilkår og vederlag, avgjøres dette ved skjønn ved jordskifteretten.

Grunnen som er tatt i bruk eller utvist og bygninger og anlegg som er oppført med hjemmel i første eller
annet ledd, kan ikke uten godkjennelse av Kongen og samtykke fra grunneieren brukes til annet formål enn
reindrift eller overdras til andre enn utøvere av reindrift og som fyller forutsetningene i første og annet ledd.

§ 22. Flytleier

Reindriftsutøvere har adgang til fritt og uhindret å drive og forfytte rein i de deler av reinbeiteområdet
hvor reinen lovlig kan ferdes og adgang ti flytting med rein etter tradisjonelle flyttleier. Med til flyttlei regnes
også faste inn- og avlastingsplasser for transport av reinen.

Reindriftens flytteier må ikke stenges, men Kongen kan samtykke i omlegging av f1yttléi og i åpning av
nye flyttleier når berettigede interesser gir grunn til det. Eventuell skade som følge av omlegging av flyttiei
eller åpning av ny flyttlei erstattes etter skjønn ved jordskifteretten, hvis enighet ikke oppnås. Kongen kan
bestemme at også fastleggingen i detalj av den nye flyttleien skal overlates til skjønnet.

§ 23. Motorferdsel

Den som utøver reindrift, har adgang til bruk av nødvendige fremkomst- og transportmidler i samsvar
med distriktsplan, jf. § 62.

Bruk av terrenggåEmde kjøretøy på bar mark skal begrenses mest mulig og skal så langt mulig foregå i
faste løyper. Motorisert ferdsel eller flyging inn i område fredet i medhold av lov 19. juni 1970 nr. 63 om

naturvern 1 skal foregå i samsvar med fastsatte forskrifter om vern. N~rmere regler om slik ferdsel i fredet
område kan fastsettes ved forskrift av vedkommende forvaltningsmyndighet i samråd med distriktsstyret og
områdestyret.

1 Opphevet, se nå lov 19 juni 2009 nr, 100, jf. dens § 77.

§ 24. Gjerder og andre anlegg

Retten til å utøve reindrift gir rett til å føre opp arbeids- og sperregjerder, slakteanlegg, broer og andre
anlegg som er nødvendige for reindriften. Gjerder og anlegg må ikke plasseres slik at de virker unødig
skjemmende eller er til vesentlg skade eller ulempe for grunneieren eller for andre rettmessige interesser.

Gjerder og anlegg som skal bli stående ut over en sesong, kan ikke oppføres uten godkjenning av
departementet. Godkjenning av større anlegg kan først gis etter en fagkyndig vurdering av de samlede
miljømessige virkninger, sammenholdt med de reindriftsfaglige behov for anlegget. Hvis ikke grunneieren og

http://lovdata,no/all/tl-20070615-040-003.html 05.04.2013
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eventuelle bruksberettigede gir sitt samtykke, kan departementet gi tillatelse til utføring av anlegget mot
vederlag etter skjønn ved jordskifteretten for skade og ulempe.

Gjerder og anlegg som ikke er i samsvar med første eller annet ledd, kan områdestyret kreve fjernet eiier
endret av den som er ansvarlig. Er dette ikke etterkommet innen en fastsatt frist, kan reindriftsagronomen
iverksette riving eller endring umiddelbart. Områdestyret kan delegere sin myndighet etter dette ledd til
reindriftsagronomen. Utgifter ved tiltak etter dette ledd skal bæres av den ansvarlige og er tvangsgrunnlag for
utlegg.

Departementet kan gi nærmere bestemmelser om hvordan gjerder og andre anlegg skal plasseres og
utformes, herunder om gjerdematerialer m.m. Departementet kan også gi bestemmelser om vedlikehold av
permanente gjerder og anlegg og om plikt ti å ta bort gjerder og anlegg som ikke holdes i forskriftsmessig
stand eller som ikke lenger er i bruk.

§ 25. Brensel og trevirke i det samiske reinbeiteområdet

i det samiske reinbeiteområdet gir rett til å utøve reindrift rett til i forbindelse med lovlig utøvelse av
reindrift, til eget bruk å ta lauvtrær, busker, einer, vidjer, bjørkeris, selvtørrede bartrær og tørt vihdfall, nedfalne
greiner og kvister, stubber, never og bark, både på offentlig og privat eiendom når virket skal brukes til:

1. brensel,

2. gammer, koier, buer eller stilinger for oppbevaring av løsøre og matvarer,
3. teltstenger, redskaper og enklere bruksting,

4.arbeidsgjerder (trøer, ringgjerder),
5. garving.

Friskt lauvtrevirke og friske busker må ikke tas så fremt det på stedet eller i nærheten finnes annet virke
som er tjenlig for formålet.

Skogeieren kan kreve betaling for friske lauvtrær som tas i privat skog, men ellers kan det ikke kreves
betaling for virke sorn rettmessig blir tatt i medhold av denne paragraf. Det skal uten opphold gis melding til
grunneieren om uttak av trevirke som denne kan kreve betaling for. Oppnås ikke enighet om betalingen, kan
beiØpets størrelse kreves fastsatt ved skjønn ved jordskifteretten. Finnmarkseiendommen kan ikke kreve
betaling etter bestemmelsene i leddet her.

Så langt det fremstiler seg som nødvendig av hensyn til skogens bevaring, foryngelse eller gjenvekst
eller fordi det er mangel på trevirke i distriktet, kan Kongen ved forskrift begrense eller helt forby uttak av
trevirke i nærmere bestemte områder og derunder bL.a. bestemme at friskt virke bare kan tas etter utvising.

§ 26. Jakt, fangst og fiske i det samiske reinbeiteområdet

i det samiske reinbeiteområdet gir rett til å utøve reindrift rett til i forbindelse med lovlig utøvelse av
reindrift å drive jakt, fangst og fiske i statsallmenning, i ikke særskilt matrikulert statseiendom og på
Finnmarkseiendommens grunn innenfor det reinbeitedistrikt hvor reindriften foregår, på samme vilkår som
gjelder for personer som er fast bosatt i den kommune, bygd eller grend hvor allmenningen, statseiendommen
eller den aktuelle del av Finnmarkseiendornmens grunn ligger. I statens matrikulerte skoger og
høyfjellsstrekninger innenfor reinbeiteområde skal reindriftsutøvernes adgang til jakt, fangst og fiske være
som den har vært fra gammelt av.

Kongen kan gjøre vedtak om at utøverne av reindriftsnæringen skal ha enerett ti bruk av bundne
redskaper til fangst av fisk i nærmere bestemte vann og elvestrekninger i andre statseiendommer enn
statsallmenningene. Kongen kan også gjøre vedtak om at visse vann og elvestrekninger i eiendommer som
nevnt i foregående punkturn skal være forbeholdt til bruk for dem som utøver reindrift.

For jakt, fangst og fiske som drives etter bestemrnelsene i denne paragraf, skal det ikke betales leie eller
kortavgift.
I Første II Forrge II NEIste I

Databasen sist oppdatert 5. apr 2013
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