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II Sak nr.: 025/13 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG
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I Saksbehandler: Wilhelm Morgenstierne

I Dato: 16.04.2013

115/64 - FINN KRISTENSEN - SØKNAD OM DELING/JUSTERING AV EIENDOM -
FRADELING AV BOLIGTOMT VED TVERÅ - ERVERVER: FINN KRSTENSEN

Vedlegg: L. Søknad fra Fin Kristensen om dispensasjon og fradeling for boligtomt med div. vedlegg
2. Karkopier ved skogbrukssjefen med avmerking av omsøkt tomt

3. Følgeskriv ved sending av saken fra Fauske kommune til uttaleinstanser ti uttalelse, datert
29.01.2013

4. Uttalelse fra Nordland fylkeskommune, datert 18.02.2013

5. Uttalelse fra NVE, Region Nord, datert 15.03.2013

Saksopplysninger:

Eiendom:
Kommune

Fauske
Gnr.
115

Bnr.
64

Snr. ID andel Eiendomsnavn

Adresse
Tverå, 8218 Fauske

Kjø er/erverver:
Navn
Finn Kristensen

Adresse
Tverå, 8218 Fauske

Det søkes om dispensasjon og fradeling for tomt på 1 dekar for bygging av ny bolig ved Tverå.
På omsøkte tomt har det tidligere stått en garel driftsbygning som nå er revet. Omsøkte
fradeling skal foretas på en stor boligtomt (ca 5 dekar) hvor det står et bolighus fra før.

Siden omsøkte tomt ligger i LNF-A-område i kommuneplanens arealdel, er saken blitt sendt til
uttalelse hos Duokta reinbeitedistrikt, Fylkesmanen i Nordland, Nordland fylkeskommune,
NVE Region Nord og Reindriftsforvaltningen Nordland med uttalefrist 15. mars 2013.

Hva det søkes dispensasjon fra
Det søkes dispensasjon fra vedtatt kommuneplans arealdel (§ 3.1 a)) om å nytte LNF-A areal til
anet enn stedbùnden næring, dvs til vanlig boligtomt. Det søkes også om dispensasjon fra
bestemmelsene i kommuneplanens arealdel § 2.1 a) hvor det fremgår at det er krav om
reguleringsplan i slike tilfeller som dette hvor arealet hverken er lagt ut til byggeområde eller til
spredt bebyggelse.



Hva det søkes om
Det søkes om fradeling av boligtomt fra eiendommen gnr 115, bnr 64 ved Tverå. Omsøkte tomt
skal ha adkomst langs eiendommens eksisterende adkomstvei. Statens vegvesen har i sitt
svarskriv uttrykt: ((Hvis kommunen ønsker å gi dispensasjonfra kommuneplanen i dette området,
så vil ikke vegvesenet motsette seg at det gis utvidet bruk av eksisterende avlgørsel.))

Historikk
Berørte eiendom har tidligere blitt fradelt gnr 115, bnr 1 i rasjonaliseringsøyemed i landbruket
(resten av eiendommen uten hus solgt som tileggsjord til anen landbrukseiendom).
Eiendommen er slik sett kun å regne som ei stor boligtomt med et areal på 5 dekar. Av dette er
1,6 dekar full dyrket jord som deles aven adkomstvei samt 3,4 dekar anenjorddekt fastmark
hvor det står et bolighus, en garasje og et uthus eller lignende. Eiendornen anses ikke som en
landbrukseiendom, men som en boligtomt.

Relevante verdier som berøres
Selv om omsøkte tomt ikke skal fradeles fra en landbrukseiendom, så ligger tomten i et av
kornunens viktigste landbruksområder. Plasseringen av tomten er imidlertid slik at den i liten
grad synes å vile medføre noe problem av betydning for jord- og skogbruket.

Ved gjennomgang av tilgjengelige oversikter over kulturminner og natur- og friluftslivverdier og
basert på egen befaring av området har det ikke vært mulig å finne slike verdier med særskilt
verdi som vil bli berørt ved utlegging av omsøkte areal til boligtomt.

Alternative løsninger for tiltaket
Det synes å være få alternative løsninger for tiltaket i Tveråbygda. Hele bygda er lagt ut som
LNF-Aområde uten områder for spredt boligbygging. Slik sett er det vanskelig å etablere ny
boligbygging i bygda uten at dette skjer i tilknytning til stedbunden næring. Større boligtomter
som tidligere er fradelt i forbindelse med salg av tileggsjord (rasjonaliseringssaker) vil slik sett
være nærliggende å søke fradeling fra, siden det da muligens vil være noe letter å få
dispensasjon.

Forhold knyttet til ulike lover
Siden berørte eiendom ikke er å anse som landbrukseiendom, blir saken ikke behandlet etter
jordloven. Den må behandles etter plan- og bygningsloven med relasjon ti bestemmelsene i
kornuneplanens arealdel samt innenfor raren av naturmangfoldlovens besternelser.

Uttalelse fra Nordland fylkeskornune
Fylkeskornunen uttaler bL.a.: ((Så langt vi kan se, vil tiltaket ikke være i strid med regional
politikk slik dette blant annet er formulert (fylkesplanens areal politiske retningslinjer.))

I tilknytning til kulturminner uttaler fylkeskornunen: ((Så langt en 1genner til, er det ikke i
konflikt med 1gente verneverdige kulturminner. Alle kulturminner er imidlertid ikke registrert.
Skulle kommunene innvilge søknaden, vilfylkeskommunen derfor vise til tiltakshavers
aktsomhets- og meldeplikt dersom en under markinngrep skulle støte påfornminner, jf

kulturminnelovens § 8 andre ledd. Dersom det under arbeidet skulle oppdages gamle
gjenstander, ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, rnå
Kulturminner i Nordland underrettes umiddelbart. Detforutsettes at nevnte pålegg bringes
videre til dem som skal utføre arbeidet i marken.))

Uttalelse fra NVE Region Nord

,i

I
i



I sin uttalelse viser NVE Region Nord til at omsøkte tomt ligger i et område hvor løsmassekar
viser at det er tykk havavsetning, noe som kan være en indikasjon på ustabile gruforhold og at
det derfor før etablering av ny bebyggelse må gjøres en vudering av om gru- og
terrengforhold er slik at det kan være fare for kvikkleireskred. Det vises til leirskredet ved
Tortenli i januar 2008 og pekes på at det i områder med marin leire med terrenghelning større
enn 3 grader er spesiell gru til å vudere fare for kvikkleire skred nærmere. NVE uttaler til
slutt: ((NVE kan ikke ut fra tilsendte dokumenter se at sikkerheten i henhold ti Plan- og
bygningsloven § 28-1 og TEK io § 7-3 er tilstrekkelig utredet og vi ber derfor om at det blir
gjort en vurdering av grunnforholdene før fradelingen blir innvilget.))

Saksbehandlers vurdering:

De hensyn som skal ivaretas av de bestemmelsene det søkes dispensasjon fra, synes her i liten
grad å bli tilsidesatt. I tilegg må det regnes som ganske positivt for det sosiale miljøet i bygda og
dermed for landbrusnæringen (stedbunden næring) at bosettingen øker noe eller holdes stabiL.
Det er heller ingen statlig eller regional myndighet som har frarådet fradelingen. Saksbehandler
mener derfor at det i dette tilfellet bør kune gis dispensasjon som omsøkt.

Det er imidlertid viktig å unngå at verdifulle kulturminner går tapt eller blir ødelagt. Det er også
viktig å ungå at bygging av ny bolig forårsaker et leirskred i omsøkte område (terrenghellng :;
3 grader) idet et slikt leirskred i verste fall vil kunne medføre fare/skader både for den nye
boligen og den eksisterende bebyggelse i området. Det bør derfor settes betingelser for disse
forhold i tilknytning til et positivt delingsvedtak.

INNSTILLING:

Det vises til saksutredningen og gis med hjernel i plan- og bygningslovens § 19-2
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel § 2.1 a) og § 3.1 a) for omsøkte fradeling av
boligtomt på 1 dekar.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 gis det tilatelse til omsøkte fradeling av
boligtomt på 1 dekar.

Som betingelse for at foranevnte fradeling skal kune gj ennomføres, settes at det før
fradeling blir foretatt en geoteknisk undersøkelse av løsmassene på omsøkte tomt som
viser at det er forsvarlig å bygge bolig på tomten sett i forhold til evt fare for leirskred.

Det settes også som betingelse at hvis det under arbeidet skulle oppdages gamle
gjenstander, ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, så må
Kulturminner i Nordland underrettes umiddelbar. Det forutsettes også at nevnte pålegg
bringes videre til dem som skal utføre arbeidet i marken.

Fauske, 19.03.2013

Even Ediassen
rådman
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Til Fauske kommune,

Torggata 21

8200 Fauske Tverå 10.12.2012

Søknad om tomtefradeling.

Søker med dette om fradeling av tomt fra parsell, gnr. 115 bnr. 64
i Tverå. Tomtestørrelse ca 1000 m2.

Fradelingsparsell tenkes gått ut på tidligere område hvor det sto en
driftsbygning. Denne er nå imidlertid revet og tomten er planert.

Tomten skal brukes til oppføring av bolig.

Søker samtidig om fritak for innlevering av reguleringsplan.

Håper på en positiv behandling av saken.

~h.~//. d-
I" i (.U ¡~ p~

Finn Kristensen
Tverå
8218 Fauske
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~ FAUSKE KOMMUNE
Plan/utvikling

Fylkesmanen i Nordland
Moloveien 10

8002 BOD0

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

Deres ref.: Vår ref.: 13/81O/WMO Dato: 29.01.2013

115/64 - FINN KRSTENSEN - SØKNAD OM DELING OG
DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS ARALDEL FOR
BOLIGTOMT VED TVERÅ

Vedlagt sendes foranevnte dispensasjonssak til uttalelse. Frist for uttalelse settes til 15. mars

2013.

Hva det søkes dispensasjon fra
Det søkes dispensasjon fra vedtatt kornuneplans arealdel (§ 3.1 a)) om å nytte LNF-A areal
til anet enn stedbunden næring, dvs til vanlig boligtomt. Det søkes også om dispensasjon fra
besternelsene i kornuneplanens arealdel § 2.1 a) hvor det fremgår at det er krav om
reguleringsplan i slike tilfeller som dette selv om arealet ikke er lagt ut til byggeområde og
når arealet ikke er lagt ut til spredt bebyggelse.

Hva det søkes om
Det søkes om fradeling av boligtomt fra eiendornen gn 115, bnr 64 ved Tverå. Omsøkte
tomt skal ha adkomst langs eiendornens eksisterende adkomstvei. Statens vegvesen har i sitt
svarskrv uttkt: ((Hvis kommunen ønsker å gi dispensasjon fra kommuneplanen i dette

området, så vil ikke vegvesenet motsette seg at det gis utvidet bruk av eksisterende avlgørsel.))

Historikk
Berørte eiendom har tidligere blitt fradelt gn 115, bnr 1 irasj onaliseringsøyemed i landbruet

(resten av eiendornen uten hus solgt som tileggsjord til anen landbruseiendom).
Eiendornen er slik sett kun å regne som ei stor boligtomt med et areal på 5 dekar. Av dette
er 1,6 dekarfulldyrketjord som deles aven adkomstvei samt 3,4 dekar anenjorddekt
fastmark hvor det står et bolighus, en garasje og et uthus eller lignende. Eiendornen anses
ikke som en landbrukseiendom, men som en boligtomt.

Relevante verdier som berøres
Selv 01110msøkte tomt ikke skal fradeles fra en landbrukseiendom, så ligger tomten i et av
kornunens viktigste landbrusområder. Plasseringen av tomten er imidlertid slik at den i
liten grad synes å vile medføre noe problem av betydning for jord- og skogbruet.

Postadresse: Postboks 93 8201 FAUSKE
Besøksadresse: Torggata 21

E-post: posttnottak(âfauske.kommune.no

Telefon Faks Bankgiro: 45550700348/89510700415
75 604000 756040 OL

Org. nr: 972 418 021



Ved gjennomgang av tilgjengelige oversikter over kultuinner og natu- og frluftslivverdier
og basert på egen befaring av området har det ikke vært mulig å finne slike verdier med
særskilt verdi som vil bli berørt ved utlegging av omsøkte areal til boligtomt.

Altemative løsninger for tiltaket
Det synes å være få alternative løsninger for tiltaket i Tveråbygda. Hele bygda er lagt ut som
LNF-A område uten områder for spredt boligbygging. Slik sett er det vanskelig å etablere ny
boligbygging i bygda uten at dette skjer i tilknyting til stedbunden næring. Større
boligtomter som tidligere er fradelt i forbindelse med salg av tileggsjord
(rasjonaliseringssaker) vil slik sett være nærliggende å søke fradeling fra, siden det da
muligens vil være noe letter å få dispensasjon.

Forhold knytet til ulike lover
Siden berørte eiendom ikke er å anse som landbruseiendom, blir saken ikke behandlet etter
jordloven. Den må behandles etter plan.. og bygningsloven med relasjon til bestemmelsene i
kornuneplanens arealdel samt innenfor raren av natuangfoldlovens besternelser.

Saksbehandlers samlede vudering av saken

De hensyn som skal ivaretas av de besternelsene det søkes dispensasjon fra, synes her i liten
grad å bli tilsidesatt. I tilegg må det regnes som positivt for det sosiale miljøet i bygda og
dermed for landbrusnæringen at bosettingen øker noe eller holdes stabiL. Saksbehandler
mener derfor at det i dette tilfellet bør kune gis dispensasjon som omsøkt.

Med hilsen

Wf!~, ro ;i~
Wilhelm Mor 'stieme
Skogbrussj f

Mottakere:
Duokta reinbeitedistrikt vIMats
Pavall
Fylkesmanen i Nordland
Nordland fylkeskornune

NVE Region Nord
Reindriftsforvaltningen Nordland

Holtan 8219 FAUSKE

Moloveien 10

Fylkeshuset
Kongensgate 14 / 18
Sjøgata 78

8002
8048
8514
8200

BODØ
BODØ
NARVIK
FAUSKE
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Vår dato: 18,02.2013

Vår referanse: 13/7117

Deres dato: 29.01.2013

Deres referanse: 13/810/WMO

Org.nr: 964982953
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Postboks 93

8201 FAUSKE
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Uttalelse - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling
av boligtomt - gnr 115 bnr 64

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 únder 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.

ighi~J
Egil ur Cl' ~r
kulturvernsjef

¡1 ,,rf ~ -V eu \' ~
Martinus Hauglid
arkeolog

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
post(?nfk.no

Adresse
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Vår dato: 1,,3 MAR 2013
Vår ref.: NVE 201301051-2 rn/anan
Arkiv: 323

Deres dato:

Deres ref.: 13/810/WMO

Saksbehandler:
Anita Andreassen

Høringsuttalelse - søknad om fra deling av tomt til boligformål - GBnr
115/64 - Tverrå - Fauske kommune

Vi viser til høringsbrev datert 29.012013.

Det søkes om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel (§ 3. L a) for fradeling av boligtomt fra GBnr
115/64 ved Tverå.

I henhold til NGUs løsmassekart (www.ngu.no/kaii/losmasse/) består området av tykk havavsetning, noe
som kan være en indikasjon på ustabile grunnforhold. Når det planlegges ny bebyggelse på slike arealer
må det gjøres en vurdering av om grunn- og terrengforholdene er slik at det kan være fare for
kvikkleireskred. NGI har foretatt kvikkleirekalilegging i området, jfr. rapport datert 04.12.2009. Det er
ikke i forbindelse med denne rapporten påvist kvikkleire i området. NVE er imidlertid kjent med at det
har vært skredhendelser i området, blant annet skredet i Tortenli i januar 2008. I 

områder med marin

leire med terrenghelning større enn 3 grader eller raviner/søkk i terrenget er det spesiell grunn til å
vurdere fare for kvikkleireskred nærmere. Fremgangsmåte for slike vurderinger er beskrevet i NVEs
retningslinje 2/20 L L Flaum- og skredfare i arealplaner som finnes på NVEs hjemmeside www.nve.no .

NVE kan ikke ut fra tilsendte dokumenter se at sikkerheten i henhold til Plan- og bygningsloven § 28-1
og TEK L O § 7-3 er tilstrekkelig utredet og vi ber derfor om at det blir gjort en vurdering av
grunnforholdene før fradelingen blir innvilget.

Med hilsen " ~--Q~~~~
Aage Josefsen
regionsjef

Ávl;v~
Anita Andreassen
overingeniør+

Kopi: Fylkesmannen i Nordland, Moloveien L O, 8002 BODØ

7075 TILLER

E-post: nve~nve,no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: WW.nve.no

Org,nr.: NO 970205039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

1 Region Nord 1 Region SørKongens gate 14-18 I Anton Jenssensgate 7
i 8514 NARVIK i Postboks 2124

I 13103 TØNSBERG

1 Region VestNaustdalsvn, 1 B

i Postboks 53

16801 FØRDE

Region øst

Vangsveien 73

Postboks 4223

2307 HAMAR

Hovedkontor

Middelthunsgate 29

Postboks 5091, Majorstuen

0301 OSLO

Region Midt.Norge

Vestre Rosten 81


