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Vi viser til kommunens oversendelse av 18.04.13.

Fylkesmannen omgjør kommunens vedtak om å gi dispensasjon for fradeling av
hyttetomt. Søknaden avslås, idet vilkårene for å gi dispensasjon ikke er oppfylt.

~ Bakgrunn for klagen

Gislaug Selstad, Nesoddtangen, fremmet den 19.10.12 søknad om fradeling av hyttetomt på
ca. 2 dekar fra gnr 90/2,5,6 ved Sjønstådal. Området ligger 180 O.h. og er bevokst med
glissen småvokst lauvskog på uproduktiv skogsmark. Tomten ligger ca. 75 meter vest for
eiendommens gårdsvei og avstanden langs denne til offentlig vei er ca. 420 meter.
Eiendommen har et areal på i alt 7020 dekar.

Søkeren har tidligere i 2012 fått avslag på søknad om fradeling av hyttetomt i et område som
ligger noe sørøst foromsøkte sted. Denne søknaden ble avslått med hjemmel i jordloven.
Dette vedtaket ble ikke påklaget.

I brev av 30.10.12 søkes det om dispensasjon fra kommuneplanens arealdeL. Søkeren er en
av 4 sameiere til eiendommen som i dag ikke er i drift og heller ikke har fast bosetting. Det
har vært en rettslig prosess i tilknytning til eiendomsretten til eiendommen. Den endte i forlik
som bL.a. gikk ut på at søkeren skulle få utskilt og overskjøtet ei tomt på 2~4 dekar på
eiendommen, samt bruksrett til en av eiendommens beboelige hus "Stasjonsbygningen" på
Sjønstådal. Søkeren ønsker å få satt opp ei hytte med moderne komfort og standard som
hun og familien kan benytte når de er på eiendommen. Det vises til at noen av grunneierne
tidligere har fått skilt ut tomter til sin familie. Det vises videre til at eiendommen er så stor at
det skulle ikke være noe problem å skille ut hyttetomter verken nå eller senere. Søker mener
det omsøkte området er best egnet siden det allerede er etablert vei/adkomst fra riksvegen
og opp til gården.
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'Ved administrativt vedtak av 06.11.12 ble det gitt tilatelse til fradeling etter jordloven § 12.
Det er vist til a.t fradelingen anses som forsvarlig utfra hensyn til eiendommens avkastning og
vil gjøre det lettere for deler av eierinteressene å bruke eiendommen.

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

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

Balvatn reinbeitedistrikt har i brev av 22.12.12 uttalt at de er svært negative til søknaden av
følgende årsaker: "Området er et meget verdifull tidlig vårbeite for rein, da det blirtidlig grønt
da det ligger i solsiden. Det finnes nok av 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 í uminnelige tider. "

Nordland fylkeskommune har i brev av 18.12.12 uttalt at dersom det gis dispensasjon må det
settes vilkår med hensyn til omfang, utforming, allmennhetens tilgang og ferdseL.

Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Nordland har i e-post av 04.01.13 uttalt at de ikke
kan se at tiltaket berører nasjonale eller viktige regionale verdier innenfor de fagtema de har
ansvaret for, og de har derfor ingen vesentlige merkna.der til søknaden. Det vises imidlertid til
at dispensasjon reiser særlige spørsmål, og vil ut fra hensynet til kommuneplanen som
styringsdokument være å anse som uheldig. Det er i overordnet arealplan avsatt betydelige
utbyggingsområder for fritidsboliger i dalen. Det uttales at dette taler mot at nye etableringer
skal kunne finne stede utenfor disse avklarte områdene.

Søknaden ble forelagt plan- og utviklingsutvalget i møte den 05.02.13, sak 007/13. Utvalget
vedtok enstemmig å innvilge søknaden.. I vedtaket er det uttalt at man ikke kan se at det
foreligger større negative ulemper ved å fradele omsøkte hyttetomt. Utvalget finner ikke det
dokumentèrt at reinbeite i området blir vesentlig endret ved en slik fradeling.
Administrasjonens innstiling gikk ut på at det ikke skulle gis dispensasjon. Det vises til at
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omsøkte fradeling ikke medfører klart større fordeler en ulemper. I tillegg er det lagt vekt på
frarådingen fra Reindriftsforvaltningen.

I brev av 04.03.13 ble vedtaket påklaget av Reindriftsforvaltningen i Nordland. Det vises til at
det ikke er grunnlag for å gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdeL. I klagen anføres
videre:

"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 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 reindrifta er bakgrunn 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 fordelen
med å gi dispensasjon må være klart større enn ulempène etter en samlet vurdering.
Selv om det ikke hadde foreligget større negative ulemper ved en fradeling slik Plan~
og utviklingsutvalget har begrunnet vedtaket, vile dette ikke vært tilstrekkelig for å
innvilge dispensasjon fra planen. "

Anne Marie Selstad. i har e~poster av 03.04.13 etterlyst dokumentasjon på at
reindriftsforvaltningen har beiterett på deres eiendom, Hun viser også til at de har fått rett til
avkjøring fra riksveg opptil omsøkte hyttetomt.

Administrasjonen har i e-post av 08.04.13 til Anne Marie Selstad vist til reindriftsloven § 4 om
at retten til å utøve reindrift i det samiske reinbeiteområdet er basert på alders tids bruk. Det
vises for øvrig til at reindriftsforvaltningen har egne oversiktskart hvor bruksområdene for
reindrift er avmerket.

Anne Marie Selstad skriver i e-post av 15.04.13 at hun mener det aldri har vært rein på den
del av deres eiendomsom ligger nedenfor fjellet. Hun viser videre at til det i dag er restaurert
gårdsbruk og låve som er i bruk til fritidsformål ca. 100 m fra omsøkte tomt, slik at det
allerede er folk i området.

Det faste utvalg for plansaker behandlet klagen i møte den 16.04.13 som sak 024/13.
Klagen ble ikke tatt til følge og det tidligere vedtaket ble opprettholdt. Utvalget begrunner
vedtaket med at de ikke kan se atdet er dokumentert større negative ulemper og framtidige
inntektstap ved å fradele omsøkte hyttetomt. Det vises videre til at man ikke kan se at det er
dokumentert at reinbéite i området blir vesentlg endret ved en slik fradeling.
Administrasjonens innstiling gikk ut på at søknaden om dispensasjon måtte avslås.
Administrasjonen viser til Reindriftsforvaltningens rolle som offentlig forvaltningsmyndighet
for reindrift. Det at de mener at en fradeling vil være en vesentlig tilsidesettelse av hensynet
til reindriften, må etter administrasjonens syn oppfattes som en dokumentasjon på at dette er
tilfelle. Uttalelsen fra Balvatn reinbeitedistrikt underbygger dette standpunktet, og det samme
gjør kart hvor det framgår at omsøkte tomt ligger like sør for et avmerket vårbeite for
reindriften og like øst for avmerket trekklei for rein.
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Saken ble så sendt til Fylkesmannen for klagebehandling.

Fylkesmannens lovforståelse, vurdering og forståelse av faktum i saken

Fylkesmannens avgjørelse bygger på de opplysninger som er framkommet i det skriftlige
materialet som er oversendt fra kommunen, så vel kommunens egne opplysninger som de
opplysninger klager har framlagt.

Fylkesmannen kan prøve alle sider av saken og herunder ta hensyn til nye omstendigheter.
. Vi skal vurdere de synspunkter som klageren legger fram, og vi kan også ta opp forhold som
ikke er berørt i klagen. Vi skal legge vekt på hensynet til det kommunale selvstyre ved
prøving av det frie skjønn, jf. forvaltningslovens § 34 annet ledd.

Planstatus

Aktuelle område ligger innenfor kommuneplanens arealdel vedtatt av kommunestyret
03.02.11.

Det omsøkte tiltaket omfattes av plan.~ og bygningsloven (pbl.) § 1-6 førsté ledd, og skal etter
annet ledd ikke utføres i strid med lov, forskrift eller plan.

Den omsøkte eiendommen er avsatt til LNF-A område hvor det i følge planbestemmelsene
kun er tilatt med tiltak som har tiknytning til stedbunden næring. Fradeling til
fritidsbebyggelse krever således dispensasjon,fra arealplanen.

Dispensasjon

Det er i pbl. § 19-2 annet ledd fastsatt følgende vilkår for dispensasjon:

'lDispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres
fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlg tisidesatt. i tilegg
må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet
vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler."

Vi viser også til fjerde ledd hvor det står:

"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."

I forarbeidene til loven, Ot.prp, nr. 32 (2007 ~2008) pkt. 6.19, er det sagt at det for
dispensasjon kreves at hensynene bak den bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir
vesentlig tilsidesatt. I tillegg må det foretas en interesseaweining, der fordelene ved tiltaket
må vurderes opp mot ulempene. Etter denne bestemmelsen må det foreligge klar overvekt
av hensyn som taler for dispensasjon. Ordvalget innebærer at det normalt ikke vii være
anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra
fortsatt gjør seg gjeldende.
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For dispensasjon fra arealplaner er det i forarbeidene, Ot.prp. nr. 32 (2007 ~2008) pkt. 6.19,
uttalt følgende:

':4 wik fra arealplaner reiser særlige spørsmål. De ulike planene er som oftest blitt
til gjennom en omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens øverste
folkevalgte organ, kommunestyret. Planene omhandler dessuten konkrete forhold.
Det skal ikke være en kurant sak å fravike gjeldende plan.
Dispensasjoner må hel/er ikke undergrave planene som informasjons~ og
beslutningsgrunnlag. Ut fra hensynet til offentlighet, samråd og medvirkning i
planprosessen, er det viktig at endringer i planer av betydning ikke skjer ved
dispensasjoner, men behandles etter reglene om kommuneplanlegging og
reguleringsplaner. Innstrammingen er likevel ikke til hinder for at aet f.eks.
dispenseres fra eldre planer som ikke er full utbygget, og der
reguleringsbestemmelsene er til hinder eller direkte motvirker en hensiktsmessig
utvikling av de gjenstående eiendommene."

Spørsmålet er om vilkårene for å dispensere fra kommuneplanen er tilstede i dette tilfelle.
Forarbeidene til loven sier at det må foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for
dispensasjon, for at søknaden skal kunne innvilges. Det er videre et vilkår at hensynene bak
planen ikke blir vesentlig tilsidesatt.

Som vist til ovenfor står det i § 19~2 fjerde ledd at dispensasjon ikke bør gis der statlig
myndighet har uttalt seg negativt til søknaden. Reindriftsforvaltningen i Nordland har i dette
tilfelle påklaget vedtaket etter først å ha frarådet at det skulle gis dispensasjon. Siden det her
foreligger klage fra statlig myndighet tilsier det at dispensasjon ikke bør gis.

Kommunen har begrunnet sitt vedtak med at man ikke kan se at det er dokumentert større
negative ulemper ved å fradele omsøkte hyttetomt. Det at det ikke foreligger større negative
ulemper ved en fradeling, er ikke tilstrekkelig grunnlag for å gi dispensasjon, idet loven setter
som vilkår at fordelene må være klart større enn ulempene. Det fremgår ikke av vedtaket at
lovens vilkår er oppfylt, og den begrunnelse som vedtaket bygger på må anses som
mangelfulL.

Kommuneplanen er relativt ny, og det skal dermed mer til for å dispensere fra en plan som
nylig er vedtatt i kommunestyret etter en omfattende beslutningsprosess.

I saksfremstillngen er det opplyst at det i tidligere kommuneplan var satt av områder for
spredt hytte- og boligbygging på den berørte eiendommen på begge sider av Langvasselva. I
forbindelse med utarbeiding av den nye kommuneplanen gikk reindriften imot at det fortsatt
skulle avsettes et område for spredt hyttebygging og bolig-/hyttebygging på nordsiden av
Langvasselva. Reindriften mente det allerede var nok hyttetomter og hytter i dette området.,
Av disse grunner ble kommuneplanens arealdel endret her slik at det i dagens arealdel kun
er satt av et mindre område for spredt hyttebygging for 2 hytter på sørsiden av
Langvasselva. Dette viser at hensynet til reindriften ligger ti grunn for den
arealdisponeringen som kommunestyret har vedtatt for det omsøkte området.
Administrasjonen viser til Reindriftsforvaltningens vurdering om at hensynene bak LNF-
formålet blir tilsidesatt dersom det gis dispensasjon i foreliggende sak.

Fylkesmannen slutter seg til administrasjonens vurdering om at det er vanskelig å påvise
noen helt klare fordeler ved å gi dispensasjon. Søkers tilknytning til stedet og de fordeler hun
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personlig vil oppnå ved omsøkte fradeling, kan ikke tilegges særlig vekt i
dispensasjonsvurderingen. Pbl. § 19-2 tredje ledd åpner i henhold til forarbeidene for at visse
typer av sosialmedisinske, personlig og menneskelige hensyn kan tilegges vekt i
dispensasjonsvurderingen. Det er imidlertid forutsatt at slikt hensyn er helt spesielle, og det
understrekes at slike hensyn normalt ikke har avgjørende vekt i 

dispensasjonssaker etter

plan~ og bygningsloven. Et ønske om å bygge på hjemstedet er ikke et hensyn av slik
spesiell karakter. Det at det foreligger et rettsforlik blant sameierne om fradeling kan heller
ikke tilegges særlig vekt i forhold til det å gi dispensasjon.

Ulempen består i hovedsak i at reindriftsinteressene blir berørt på negativt vis. Det at
gårdens bygninger allerede er i bruk til fritidsformål er for så vidt et argument som taler for å
gi dispensasjon. En fradeling vil imidlertid medføre flere brukere som igjen fører til økt
ferdsel og aktivitet i området. Det vil derfor bety økt bruk i forhold til den bruk som allerede er
etablert i området. Videre vil en dispensasjon i denne saken også kunne ha negativ
presedensvirkning, da det åpner for en vid dispensasjonsadgang.

Fylkesmannen slutter seg til administrasjonens vurdering om at man etter en samlet
vurdering ikke kan se klart større fordeler enn ulemper ved en dispensasjon. Vilkårene for å
gi dispensasjon anses ikke å være ti stede, og søknaden må således avslås.

Avslutningsvis viser vi til at det finnes andre alternativer enn den omsøkte, idet planen tilater
fradeling av to hyttetomter på eiendommen på sørsiden av Langvasselva.

Vedtak

Fylkesmannen omgjør kommunens vedtak av 05.02.13 i sak 007/13, og treffer nytt vedtak
slik at søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19~2 avslås. Vilkårene for å gi
dispensasjon anses ikke for å være oppfylt.

Vedtaket er fattet med tïjemmel i plan~ og bygningsloven § 1-9, jf. rundskriv T ~2/09 fra
Miljøverndepartementet og brev datert 28. september 2009 fra Kommunal- og
regionaldepartementet, jf. forvaltningsloven § 34.

Avgjørelsen kan ikke påklages videre, jf. forvaltningsloven § 28.

Sakens parter er underrettet ved kopi av dette brev.

Med hilsen

7ot" ~
Tor Sande (e.f.)
fung. avdelingsdirektør

~~o
seniorrådgiver

Kopi til:
Reindriftsforvaltningen i Nordland
Anne M Selstad
Gislaug Selstad

Sjøgt. 78 8200 Fauske
Vollenveien 108 1389 Heggedal
Fjordvangveien 41450 Nesoddtangen
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