
FAUSKE KOMMUNE 
 

MØTEINNKALLING FOR  PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG 
 

 

Tid: 25.09.2013 kl.: 10:00 - 17:00 

Sted: Valnesfjord helse- og sosialsenter 

 

 

Til behandling: Saksnr.  062/13 - 071/13  
 

Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20 
 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

Vi ber om at sakspapirer ikke kastes etter møte, da møteprotokoll fra møtet kun vil inneholde innstilling og vedtak i 

sakene. 

 

OPPMØTE SOLBAKK GÅRD KL. 09.40 
 
 

SAKSLISTE : - MØTE NR  7/2013 

 

Informasjon fra Valnesfjord nærmiljøutvalg 

 

Orientering til rådmannen 

 

 
Sak nr.: Sakstittel: 

062/13 GODKJENNING AV MØTEBOK 

063/13 DELEGERTE SAKER I PERIODEN 

064/13 REFERATSAKER I PERIODEN 

065/13 TOMT PÅ FINNEID NÆRINGSOMRÅDE - FORLENGET FRIST FOR 

TILBAKEFØRING AV TOMT 

066/13 KOMMUNAL OVERTAKELSE AV DAJAVEIEN, SULITJELMA 

067/13 UTBYGGINGSAVTALER VED PRIVAT UTBYGGING AV 

TOMTEFELT 

068/13 97/7  JENTOFT HELGESENS BO V/MARIT KRISTIANSEN M.FL. - 

KLAGE PÅ ADMINISTRATIVT VEDTAK I SAK  042/13 VEDRØREND 

FRADELING AV SKOG OG UTMARKSTEIG VED HJEMGAM. 

ERVERVER: JAN-INGE HELGESEN 

069/13 90/2, 5, 6 - GISLAUG SELSTAD M.FL. - SØKNAD OM 

DISPENSASJON/DELING AV GRUNNEIENDOM - FRADELING AV EN 

HYTTETOMT PÅ 4 DEKAR VED SJØNSTÅDEL SØR FOR 

LANGVASSELVA. ERVERVER: GISLAUG SELSTAD 



 Side 2 av2 

070/13 LEIEKJØRING/ERVERVSKJØRING MED SNØSKUTER 2011-2013 

071/13 SØKNAD - GRAVING AV DRENERINGSGRØFT/MASSE V/HYTTE I 

SULITJELMA. 

 

 

 

 

 

 

Fauske, 20.09.13 

 

 

 

Ottar Skjellhaug      Frank Bernhardsen 

Utvalgsleder       Kommunalsjef 

 



 

 
FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   13/7682      

 Arkiv sakID.:   13/1814  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    062/13 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  25.09.2013 

 

 

 

 

GODKJENNING AV MØTEBOK 

 

 
Vedlegg: Møtebok nr. 6/2013 

 

Sammendrag: 
 

Se vedlagte møtebok. 

 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte møtebok nr. 6/2013 godkjennes. 

 

 



Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG 
 

Møtedato: 28.08.2013 Fra kl. 08:00 Til behandling: Sakene 053/13 - 061/13 

Møte nr: 6/2013 Til kl. 09:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina 

 

 

TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer: 

Ottar Skjellhaug, Linn Normann Godtfredsen, Janne Hatlebrekke, Erling Palmar, Kjetil Sørbotten. 

 

Varamedlemmer: 

Svein Roger Bådsvik, Gry Janne Rugås, Tore Stemland. 

 

Andre: 

Kommunalsjef, enhetsleder plan og utvikling, enhetsleder VVA, prosjektleder Bolystprosjektet, 

formannskapssekretær, presse. 

 

 

UNDERSKRIFTER: 

Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 

 

Fauske 20.09.13 

 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretør 

 

 

 

 

Ottar Skjellhaug 

utvalgsleder 

representant representant 

 

Protokollen er godkjent av plan- og utviklingsutvalget i møte nr            den 

Hovedutskrift sendes: 

Ordfører - Rådmann - Kommunalsjefer - Personalsjef - Økonomisjef 

Salten Kommunerevisjon 

Bibliotekene 

Lokal presse 

Politiske partier 

Gruppeledere 

 

Utskrift er foretatt den  20.09.13  

 

MERKNADER: 

 

8 av 9 representanter tilstede. 

 

Orientering: Bolystprosjektet 2013-2016 v/prosjektleder Bror Myrvang. 

 

Det var ingen merknader til innkallinga. 

 

Merknader til dagsorden: 



 Kjetil Sørbotten: Utbygging vann Bringsli. Mangler vann i Strømhaugveien. Når blir 

vannutbyggingen ferdig? 

 

Svar i neste møte. 

 

Plan- og utviklingsutvalget, dro etter sakslista var behandlet, på befaring til Lakså og Lomi. 

 

 

 

Saksliste 

Sak nr.: Sakstittel: 

053/13 GODKJENNING AV MØTEBOK 

054/13 DELEGERTE SAKER I PERIODEN 

055/13 REFERATSAKER I PERIODEN 

056/13 REVISJON AV FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER 

057/13 97/7  JENTOFT HELGESENS BO V/MARIT KRISTIANSEN M.FL. - 

KLAGE PÅ ADMINISTRATIVT VEDTAK I SAK  042/13 VEDRØREND 

FRADELING AV SKOG OG UTMARKSTEIG VED HJEMGAM. 

ERVERVER: JAN-INGE HELGESEN 

058/13 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORGATA 98 

059/13 SØKNAD OM BRUK AV MOTORISERT FEDSEL I UTMARK I 

FORBINDELSE MED PLANLEGGING AV NY 132 KV 

KRAFTLEDNING FRA STIFJELL TIL SALTEN TRAFO, OG FRA 

HAUAN (FAUSKE) TIL FAUSKE TRANSFORMATORSTASJON 

060/13 SØKNAD OM MIDLERTIDIG TILLATELSE TIL KJØRING AV ATV 

061/13 ANMODNING OM UTTALELSE TIL SØKNAD OM ENDRINGER I 

TILLATELSE TIL MOTTAK, SORTERING OG LAGRING AV AVFALL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

053/13: GODKJENNING AV MØTEBOK  
 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte møtebok nr. 5/2013 godkjennes. 

 

 

PLUT-053/13 VEDTAK-  28.08.2013 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

054/13: DELEGERTE SAKER I PERIODEN  
 

INNSTILLING : 
 

Delegerte saker tas til orientering. 

 

 

PLUT-054/13 VEDTAK-  28.08.2013 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

055/13: REFERATSAKER I PERIODEN  
 

INNSTILLING : 
 

Refererte dokumenter tas til orientering. 

 

 

PLUT-055/13 VEDTAK-  28.08.2013 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

056/13: REVISJON AV FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Plan- og utviklingsutvalget sender forslag til revidert forskrift for vann- og avløpsgebyr 

på høring i perioden 29. august til 20. september 2013. 

 

 

PLUT-056/13 VEDTAK-  28.08.2013 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 



 

VEDTAK: 

Plan- og utviklingsutvalget sender forslag til revidert forskrift for vann- og 

avløpsgebyr på høring i perioden 29. august til 20. september 2013. 

 

 

057/13: 97/7  JENTOFT HELGESENS BO V/MARIT KRISTIANSEN M.FL. - 

KLAGE PÅ ADMINISTRATIVT VEDTAK I SAK  042/13 VEDRØREND 

FRADELING AV SKOG OG UTMARKSTEIG VED HJEMGAM. ERVERVER: 

JAN-INGE HELGESEN  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Med henvisning til saksutredningen tas klagen ikke til følge. Dette begrunnes med at 

fradeling av omsøkte skog- og utmarksteig (parsell 2) ikke vil medføre en tjenelig 

bruksstruktur og en god driftsmessig løsning. I tillegg vil omsøkte fradeling kunne 

medføre en dårligere ivaretagelse av arealressursene på skog- og utmarksteigen som 

søkes fradelt. 

 

Vedtaket i administrativ sak nr 042/13 opprettholdes. 

 

 

PLUT-057/13 VEDTAK-  28.08.2013 
 

Saken ble enstemmig utsatt. 

 

 

058/13: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORGATA 98  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11 og § 12-12 opprettholdes vedtak i 

kommunestyret den 20.06.13, sak 052/13. 

 

Klage fra Tove Marie Volden på vegne av Asbjørg Johansen med familie oversendes 

Fylkesmannen i Nordland. 

 

 

PLUT-058/13 VEDTAK-  28.08.2013 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11 og § 12-12 opprettholdes vedtak i 

kommunestyret den 20.06.13, sak 052/13. 

 

Klage fra Tove Marie Volden på vegne av Asbjørg Johansen med familie oversendes 

Fylkesmannen i Nordland. 

 

 



059/13: SØKNAD OM BRUK AV MOTORISERT FEDSEL I UTMARK I 

FORBINDELSE MED PLANLEGGING AV NY 132 KV KRAFTLEDNING FRA 

STIFJELL TIL SALTEN TRAFO, OG FRA HAUAN (FAUSKE) TIL FAUSKE 

TRANSFORMATORSTASJON  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19 – 3 innvilges følgende dispensasjon fra 

kommunedelplan med tema motorferdsel: 

 

Nordlandsnett as, Bodø, innvilges dispensasjon for kjøring med atv, snøskuter og landing 

med helikopter til sammen inntil 15 ganger.  Det settes følgende vilkår: 

 

1) Ferdselen skal utføres i samarbeid med Duokta reinbeitedistrikt. 

2) Grunneiers tillatelse må foreligge før ferdsel skjer. 

3) Trase er etter den nye kraftlinjen som planlegges, jfr. vedlagte kartutsnitt. 

4) Ferdsel må skje på hverdager mellom kl 07.00 og kl 22.00. 

5) Dispensasjonen gjelder fram til 1. mai 2014. 

6) Det skal føres oversikt over antall turer som benyttes. 

 

 

PLUT-059/13 VEDTAK-  28.08.2013 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19 – 3 innvilges følgende dispensasjon fra 

kommunedelplan med tema motorferdsel: 

 

Nordlandsnett as, Bodø, innvilges dispensasjon for kjøring med atv, snøskuter og 

landing med helikopter til sammen inntil 15 ganger.  Det settes følgende vilkår: 

 

1) Ferdselen skal utføres i samarbeid med Duokta reinbeitedistrikt. 

2) Grunneiers tillatelse må foreligge før ferdsel skjer. 

3) Trase er etter den nye kraftlinjen som planlegges, jfr. vedlagte kartutsnitt. 

4) Ferdsel må skje på hverdager mellom kl 07.00 og kl 22.00. 

5) Dispensasjonen gjelder fram til 1. mai 2014. 

6) Det skal føres oversikt over antall turer som benyttes. 

 

 

060/13: SØKNAD OM MIDLERTIDIG TILLATELSE TIL KJØRING AV ATV  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 

 
Med hjemmel i kommunedelplan med tema motorferdsel avslås søknad om midlertidig 

dispensasjon for kjøring med atv m/henger for transport av materiell i forbindelse med 

skifting fra pilarer til ringmur på hytte.   

 

Ferdsel på barmark er forbudt i alle deler av kommunen. 



 

 

PLUT-060/13 VEDTAK-  28.08.2013 
 

Tore Stemland (FRP) fremmet følgende omforente forslag: 

Da det er bygget bilvei forbi hytta, ser vi ingen påvirkning av naturen. Så vi anbefaler 

disse to turene. 

Søknaden innvilges. 

 

Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Da det er bygget bilvei forbi hytta, ser vi ingen påvirkning av naturen. Så vi anbefaler 

disse to turene. 

Søknaden innvilges. 

 

 

061/13: ANMODNING OM UTTALELSE TIL SØKNAD OM ENDRINGER I 

TILLATELSE TIL MOTTAK, SORTERING OG LAGRING AV AVFALL  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Plan- og utviklingsutvalget har ikke merknad til søknad fra Østbø AS om utvidet tillatelse 

for mottak, sortering og lagring av farlig avfall på bedriftens tomt på Finneid 

næringsområde.  

 

 

PLUT-061/13 VEDTAK-  28.08.2013 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Plan- og utviklingsutvalget har ikke merknad til søknad fra Østbø AS om utvidet 

tillatelse for mottak, sortering og lagring av farlig avfall på bedriftens tomt på Finneid 

næringsområde.  

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 
FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   13/7680      

 Arkiv sakID.:   13/1812  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    063/13 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  25.09.2013 

 

 

 

 

DELEGERTE SAKER I PERIODEN 

 

 
  

 

Sammendrag: 
 

 

DPLU. 079/13: TORE HOLST ANDERSEN - SØKNAD OM LANDINGSTILLATELSE 

FOR HELIKOPTER 

 

VEDTAK : 
 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 19.3 innvilges følgende dispensasjon fra 

kommunedelplan med tema motorferdsel: 

 

Tore Holst Andersen, Bodø, innvilges landingstillatelse med helikopter for å frakte en 

ovn fra parkeringsplassen ved badeplassen i Nordvika til hans hytte på Kistrand.  

Tillatelsen gjelder for 1 tur. 

 

Det settes følgende vilkår:  

 

1. Transporten må utføres i perioden 24. juli til 31. august 2013 og må foregå på 

dagtid mellom kl 0700 og kl 2200.  

2. Fauske kommune v/bygg/eiendom må varsles senest dagen før transporten finner 

sted. 

 

 

 

DPLU. 089/13: 59/16 ODDVAR NYHEIM - SØKNAD OM DELING AV 

GRUNNEIENDOM VED HELSKOGOMRÅDET - ERVERVERE: HEIDI-KATHRIN 

NYHEIM OG LILL-BERITH NYHEIM 

 

VEDTAK : 
 

Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens § 9 ikke 

tillatelse til den omsøkte omdisponering av dyrka og dyrkbar mark som fradeling av 

parsell 1 og parsell 2 vil medføre. Dette begrunnes med at slik omdisponering i 



utgangspunktet ikke er tillatt og at omdisponeringen ikke medfører samfunnsmessig 

nytte, reduserer eiendommens jordbruksmessige produksjonsgrunnlag og etter 

bestemmelsene i kommuneplanens arealdel (LNF-A-område) ikke er tillatt. 

 

Skogbrukssjefen gir med hjemmel i jordlovens § 12 heller ikke tillatelse til fradeling av 

omsøkte fradeling av parsell 1 og parsell 2. Dette begrunnes med at det ikke ble gitt 

tillatelse til omsøkte omdisponering av dyrka- og dyrkbar mark og at omsøkte fradelinger 

ville medføre en lite tjenlig bruksstruktur for eiendommen ved at eiendommens 

produksjonsareal ville bli merkbart mindre. I tillegg vil eiendommens arealarrondering 

bli dårligere. 

 

 

 

DPLU. 090/13: TILLATELSE TIL Å FRAKTE ET KOLLI PÅ 200 KG FRA 

PARKERINGSPLASS I NORDVIKA TIL HYTTE I BRATTÅSVIKA 

 

VEDTAK : 
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 19.3 innvilges følgende dispensasjon fra 

kommunedelplan med tema motorferdsel: 

 

Finn Paulsen, Bodø, innvilges landingstillatelse med helikopter for å frakte et kolli fra 

parkeringsplassen ved badeplassen i Nordvika til hans hytte i Brattåsvika.  Tillatelsen 

gjelder for 1 tur. 

Det settes følgende vilkår:  

 

3. Transporten må utføres i perioden 22. august til 30. september 2013 og må foregå 

på hverdager mellom kl 0700 og kl 2200.  

4. Fauske kommune v/bygg/eiendom må varsles senest dagen før transporten finner 

sted. 

5. Trase for flyging er angitt i vedlagte kartutsnitt. 

 

 

 

DPLU. 091/13: 121/1 - STATENS VEGVESEN - SØKNAD OM DELING/JUSTERING AV 

GRUNNEIENDOM - FRADELING AV TILLEGGSAREAL TIL GNR 46/17 VED 

VENSET. ERVERVER: HARALD MELLERUD 

 

VEDTAK : 
 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 gis det tillatelse til omsøkte fradeling av 

tilleggsareal på 2,2 dekar til gnr 46/17.  

 

 

 

DPLU. 094/13: 90/2, 5, 6 - GISLAUG SELSTAD M.FL. - SØKNAD OM DELING AV 

GRUNNEIENDOM - SØKNAD OM FRADELING AV HYTTETOMT PÅ 4 DEKAR VED 

SJØNSTÅDAL. ERVERVER: GISLAUG SELSTAD 

 

VEDTAK : 



 

Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens § 12 tillatelse 

til omsøkte fradeling av hyttetomt på 4 dekar. 

 

 

 

DPLU. 097/13: TORGEIR LØKÅS GNR 50 BNR 3 - UTSATT FRST FOR SPREDNING 

AV HUSDYRGJØDSEL 

 

VEDTAK : 
 

Torgeir Løkås innvilges dispensasjon fra § 23 i forskrift om gjødselvarer mv om 

tidspunkt for spredning av husdyrgjødsel uten nedmolding.  

Det gis forlenget frist til 30. september 2013.  

Spredning nær vassdrag/åpne kanaler skal unngås. 

Søknaden er behandlet administrativt etter fullmakt. 

 

 

 

DPLU. 098/13: BODIL LUNDBAKK GNR 50 BNR 9 - UTSATT FRIST FOR 

SPREDNING AV HUSDYRGJØDSEL 

 

VEDTAK : 
 

Bodil Lundbakk innvilges dispensasjon fra § 23 i forskrift om gjødeslvarer mv om 

tidspunkt for spredning av husdyrgjødsel uten nedmolding.  

Det gis forlenget frist til 30. september 2013.  

Spredning nær vassdrag/åpne kanaler skal unngås. 

Søknaden er behandlet administrativ etter fullmakt. 

 

 

 

DPLU. 099/13: OLE MARTIN PETTERSEN GNR 83 BNR 1 M FL - UTSATT FRIST 

FOR SPREDNING AV HUSDYRGJØDSEL 

 

VEDTAK : 
 

Ole Martin Pettersen innvilges dispensasjon fra § 23 i forskrift om gjødselvarer mv om 

tidspunkt for spredning av husdyrgjødsel uten nedmolding.  

Det gis forlenget frist til 30. september 2013  

Spredning nær vassdrag/åpne kanaler bør unngås. 

Søknaden er behandlet administrativt etter fullmakt. 

 

 

 

DPLU. 100/13: 88/1 - FINNEID GRUS - SØKNAD OM DELING/JUSTERING AV 

GRUNNEIENDOM - FRADELING AV TOMT FOR EKSISTERENDE HYTTE ØST 

FOR SJØNSTÅ. ERVERVER: TOMMY KJÆRRAN 

 

VEDTAK : 



 

Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens § 12 tillatelse 

til fradeling av omsøkte tomt på 1 dekar for eksisterende hytte. 

 

Det gis med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 dispensasjon fra 

kommuneplanens arealdel § 3.1 a) for fradeling av omsøkte tomt på 1 dekar for 

eksisterende hytte. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 gis det tillatelse til omsøkte fradeling av 

tomt på 1 dekar for eksisterende hytte. 

 

 

 

DPLU. 101/13: 119/1 TOMTENR 9227 STATSKOG SF - REKVISISJON AV 

OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING AV HYTTETOMT LIKE VEST FOR 

KJELVATN I SULITJELMA. ERVERVERE: KNUT OG SONJA GRIMSTAD 

 

VEDTAK : 
 

Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i plan- og bygningslovens 

§ 20-1 tillatelse til  omsøkte fradeling av tomt på 1 dekar for eksisterende hytte med 

tomtenr 9227.  

 

 

 

DPLU. 103/13: AUDUN DAHL GNR 112 BNR 22 - UTSATT FRIST FOR SPREDNING 

AV HUSDYRGJØDSEL 

 

VEDTAK : 
 

Audun Dahl innvilges dispensasjon fra § 23 i forskrift om gjødselvarer mv om tidspunkt 

for spredning av husdyrgjødsel uten nedmolding.  

Det g is forlenget frist til 30. september 2013. 

Spredning nær vassdrag/åpne kanaler skal unngås. 

Søknaden er behandlet administrativt etter fullmakt.  

 

 

 

DPLU. 104/13: ANNE ELIN OLSEN GNR 44 BNR 1 - UTSATT FRIST FOR 

SPREDNING AV HUSDYRGJØDSEL  

 

VEDTAK : 
 

Anne Elin Olsen innvilges dispensasjon fra § 23 i forskrift om gjødselvarer mv om 

tidspunkt for spredning av husdyrgjødsel uten nedmolding. 

Det gis forlenget frist til 30. september 2013.  

Spredning nær vassdrag/åpne kanaler skal unngås. 

Søknaden er behandlet administrativt etter fullmakt.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

INNSTILLING : 
 

Delegerte saker tas til orientering. 

 

 



 

 
FAUSKE KOMMUNE  

 

ADMINISTRATIVT VEDTAK  

 

      JournalpostID:   13/6274      

      Arkiv sakID:    13/1468  Saksbehandler :   Gudrun Hagalinsdottir  
  

Sak nr.:    079/13 Delegert plan- og utviklingsutvalg Dato:  17.07.2013 

 

 

 

 

TORE HOLST ANDERSEN - SØKNAD OM LANDINGSTILLATELSE FOR 

HELIKOPTER 

   

 

Saksutredning: 
 

Fauske kommune har mottatt søknad fra Tore Holst Andersen, Bodø, om dispensasjon for 

landing med helikopter ved søkerens hytte på Kistrand for transport av en ovn.  

 

I vilkår som er vedtatt i tilknytning til kommunedelplan med tema motorferdsel heter det:  

«1.1.3 Landing/letting med helikopter: 

Landing med helikopter i utmarka er kun tillatt hvis forutgående søknad om slik tillatelse er 

behandlet og godkjent av Rådmannen.  

I søknaden må det være angitt hva som er hensikten med slik aktivitet, hvor en tenker lande og 

tidspunkt.» 

 

Reindriftsforvaltningen og Doukta Reinbeitedistrikt er kontaktet pr telefon. Doukta 

Reinbeitedistrikt opplyser at de holder på med flytting av rein i området og ber om at det ikke gis 

tillatelse før etter 24. juli.  

 

Søknaden er også sendt til Fylkesmannen til uttalelse, men svar er ikke mottatt.  

 

Parkeringsplassen ved badeplassen i Nordvika disponeres av Fauske kommune v/enhet 

bygg/eiendom og skal primært betjene besøkende til badeplassen.  

 

Ovnen som skal flyttes er så tung at det ansees som mest hensiktsmessig og mest skånsomt å 

frakte den med helikopter.  

 

VEDTAK : 
 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 19.3 innvilges følgende dispensasjon fra 

kommunedelplan med tema motorferdsel: 

 

Tore Holst Andersen, Bodø, innvilges landingstillatelse med helikopter for å frakte en 

ovn fra parkeringsplassen ved badeplassen i Nordvika til hans hytte på Kistrand.  

Tillatelsen gjelder for 1 tur. 

 

Det settes følgende vilkår:  

 



1. Transporten må utføres i perioden 24. juli til 31. august 2013 og må foregå på 

dagtid mellom kl 0700 og kl 2200.  

2. Fauske kommune v/bygg/eiendom må varsles senest dagen før transporten finner 

sted. 

 

 

 

 

Gudrun Hagalinsdottir 

Leder enhet plan/utvikling 



 

 FAUSKE KOMMUNE  

 

ADMINISTRATIVT VEDTAK  

 

      JournalpostID:   13/6797      

      Arkiv sakID:    13/1312  Saksbehandler :   Wilhelm Morgenstierne  
 

Sak nr.:    089/13 Delegert plan- og utviklingsutvalg Dato:  28.08.2013 

 

 

 

 

59/16 ODDVAR NYHEIM - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM VED 

HELSKOGOMRÅDET - ERVERVERE: HEIDI-KATHRIN NYHEIM OG LILL-

BERITH NYHEIM 

   

 

 

Saksutredning: 
 

Eiendom: 

Kommune Gnr. Bnr. Fnr. Snr. ID andel Eiendomsnavn 
Fauske 59 16     

 

Parsell 1 

Eier/selger: 

Navn Adresse 
Oddvar Nyheim Sandhorngate 3, 8008 Bodø 

 

Kjøper/erverver: 

Navn Adresse 
Heidi-Kathrin Nyheim Olaveien 16 B, 8008 Bodø 

 

Saksforhold: 
 Bebygd (j/n) N  Samsvar med godkjent plan (j/n) N 

 Adkomst dyrka jord (j/n) N  Ivaretar kulturlandskapshensyn (j/n) J 

 Adkomst gjennom tunet (j/n) N  Avstand tun, meter 90 

 Flere våningshus (j/n) N  Adkomst gårdsvei (j/n) N 

 Grenser bolig / hytte (j/n) J  Vernskog (j/n) J 

 Grenser dyrka jord(j/n) J   

 

 

 

Parsell 2 

Eier/selger: 

Navn Adresse 
Oddvar Nyheim Sandhorngate 3, 8008 Bodø 

 

Kjøper/erverver: 

Navn Adresse 
Lill-Berith Nyheim Joveien 35, 8014 Bodø 

 



 

 

Saksforhold: 
 Bebygd (j/n) N  Samsvar med godkjent plan (j/n) N 

 Adkomst dyrka jord (j/n) N  Ivaretar kulturlandskapshensyn (j/n) J 

 Adkomst gjennom tunet (j/n) N  Avstand tun, meter 75 

 Flere våningshus (j/n) N  Adkomst gårdsvei (j/n) N 

 Grenser bolig / hytte (j/n) J  Vernskog (j/n) J 

 Grenser dyrka jord(j/n) J   

 

 

Det søkes om fradeling av to parseller fra gnr 59/16 ved Helskog i Valnesfjord.  

 

Parsell 1 er på 4,1 dekar (herav 0,2 da dyrkamark og 3,2 da prod. Skogsmark)  og skal være 

tilleggsareal til bebygd hyttetomt med gnr 59/86 og med et areal på ca 0,8 dekar. Parsell 1 

omfatter ca 2,4 dekar dyrkbart areal. 

 

Parsell 2 er på 4,9 dekar (herav 1,8 da dyrka mark og 3,1 da prod. Skogsmark) og skal benyttes 

som tilleggsareal til bebygd hyttetomt med gnr 59/19 og med et areal på 3,3 dekar. Parsell 2 

omfatter ca 0,7 dekar dyrkbart areal. 

 

Den berørte landbrukseiendom er ganske liten med et totalareal på 21,6 dekar hvorav 8,7 dekar 

fulldyrka jord og 9,3 dekar produktiv skogsmark med høy skogbonitet. Av det produktive 

skogarealet er mer enn 3 dekar lettbrukt dyrkbar mark. Eiendommen, som har våningshus og 

uthus, er ikke i drift og ikke helårsbebodd. Annet gårdsbruk i drift i området høster gras på deler 

av dyrkamarka.  

 

Omsøkte parseller ligger i et område som i kommuneplanens arealdel er avsatt som LNF-A-

område, dvs et område hvor det kun er tillatt med tiltak i tilknytning til stedbunden næring. 

Parsellene ligger også i område for verna vassdrag i 100-metersbeltet langs Valnesfjordvatnet. 

 

 

Oversikt over areal til landbrukseiendommen og omsøkte parseller: 
Arealtype Eiendommens areal         Areal omsøkte parseller

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

Fulldyrket lettbrukt jord 8,7 0,2 1,8

Mindre lettbrukt fulldyrka jord

Fulldyrka tungbrukt jord

Sum fulldyrka jord 8,7 0,2 1,8

Overflatedyrka jord

Innmarksbeite

Sum overflaltedyrka/innmarksbeite

Skog, særs høg bonitet

Skog, høg bonitet 9,3 3,2 3,1

Skog, middels bonitet

Skog, lav bonitet

Sum produktiv skog 9,3 3,2 3,1

Uproduktiv skog 0,8 0,6

Myr

Annen jorddekt fastmark 2,8 0,1

Grunnlendt areal/fjell i dagen

Ikke klassifisert

Sum uproduktive areal 3,6 0,7

Totalt areal 21,6 4,1 4,9

  



Vurderingsprinsippene i naturmangfoldlovens § 8, § 9, § 10, § 11 og § 12 er med å danne 

grunnlag for saksbehandlers vurdering. Med grunnlag i de data som er registrert i Naturbasen og 

Artdatabanken og den kunnskap saksbehandler selv har, synes omsøkte fradeling ikke å komme i 

konflikt med verdifulle naturtyper og/eller rødlistearter eller naturvernede områder. 

 

I jordloven, § 9 fremgår det at: ”Dyrka jord må ikkje brukast til føremål som ikkje tek sikte på 

jordbruksproduksjon. Dyrkbar jord må ikkje disponerast slik at ho ikkje vert eigna til 

jordbruksproduksjon i framtida.” 

 

Det kan gis dispensasjon fra dette forbudet dersom man etter en samlet vurdering finner at 

jordbruksinteressene bør vike. Ved beslutning om dette skal det i følge jordloven, § 9 bl.a. tas 

hensyn til:”godkjende planar etter plan- og bygningslova, drifts- eller miljømessige ulemper for 

landbruket i området, kulturlandskapet og det samfunnsgagnet omdisponering vil gi.” Det skal 

også tas hensyn til om arealet kan tilbakeføres til jordbruksproduksjon. 

 

§ 12. Deling  

       Deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk må 
godkjennast av departementet. Det same gjeld forpakting, tomtefeste og liknande leige 
eller bruksrett til del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan 
seiast opp av eigaren (utleigaren). Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til 
eigedomen og partar i sameige.  

       Skal dyrka jord takast i bruk til andre formål enn jordbruksproduksjon, eller skal 
dyrkbar jord takast i bruk slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida, kan 
samtykke til deling ikkje givast utan at det er gitt samtykke til omdisponering etter § 9.  

       Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om 
delinga legg til rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga 
inngår mellom anna omsynet til vern av arealressursane, om delinga fører til ei 
driftsmessig god løysing, og om delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for 
landbruket i området. Det kan leggjast vekt på andre omsyn dersom dei fell inn under 
formålet i jordlova.  

       Sjølv om det etter tredje ledd ikkje ligg til rette for å gi samtykke til deling, kan 
samtykke givast dersom deling vil vareta omsynet til busetjinga i området.  

       Samtykke til deling kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei 
føremåla som lova skal fremja.  

       Føresegnene gjeld utan omsyn til om ein eigedom har fleire registernemningar når 
eigedomen eller ideell del av han er på same eigarhand og etter departementet sitt 
skjønn må reknast som ei driftseining.  

       Samtykke til deling er ikkje nødvendig når særskild registrert del av eigedom vert 
seld på tvangssal. Det same gjeld dersom det i samband med offentleg jordskifte er 
nødvendig å dela eigedom.  

       Dersom deling ikkje er rekvirert innan tre år etter at samtykke til deling er gitt, fell 
samtykket bort.  

       Departementet kan gi forskrift om høve til frådeling av mindre areal utan 
godkjenning i samband med grensejustering etter matrikkellova.  



 

Den berørte landbrukseiendommen er ganske liten med kun 8,7 dekar fulldyrka mark fordelt på 4 

adskilte jordstykker og 9,3 dekar produktiv skogsmark med høy bonitet. Eiendommen, som 

består av to teiger ligger i et landbruksområde og eiendommens areal ligger lett tilgjengelig til på 

begge sider av den offentlige bilvei. Deler av eiendommens dyrkamark grenser til annen dyrka 

mark i området.  

 

Eiendommens areal synes for eksempel å kunne nyttes som grunnlag for lønnsom bær- og/eller 

grønnsaksproduksjon som tillegg til annet inntektsgivende arbeid. 

 

Med det forannevnte som grunnlag vil det være klart skadelig for eiendommens 

landbruksmessige avkastning å omdisponere dyrka og dyrkbart areal til hyttetomter. Omsøkte 

fradelinger synes ikke å medføre samfunnsmessig nytte av betydning og er ikke i samsvar med 

kommuneplanens arealdel som her kun tillater tiltak med tilknytning til stedbunden næring. 

Siden det ikke er antydet at arealet skal nyttes til nye byggetiltak av ulike slag, vil det dyrkede og 

dyrkbare arealet muligens i fremtiden kunne tilbakeføres til jordbruksdrift. Erverver har også 

uttrykt at dyrkaarealet vil kunne høstes av annet bruk også etter omsøkte fradeling. Samlet sett 

synes det likevel ikke riktig å gi tillatelse til omsøkte omdisponeringer av dyrka og dyrkbar 

mark. 

 

Omsøkte fradeling av to parseller fra eiendommen vil medføre en lite tjenlig bruksstruktur både 

ved at eiendommen, som fra før er ganske liten, får redusert arealet med dyrkamark, produktivt 

skogareal og arealet med dyrkbar mark. Det vil også bli en dårlig arrondering av eiendommens 

gjenværende areal. Det synes heller ikke riktig å tillate den omsøkte omdisponeringen av dyrka 

og dyrkbar mark. Slik sett bør det ikke gis tillatelse til den omsøkte fradeling av parsell 1 og 

parsell 2.  

 

 

VEDTAK : 
 

Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens § 9 ikke 

tillatelse til den omsøkte omdisponering av dyrka og dyrkbar mark som fradeling av 

parsell 1 og parsell 2 vil medføre. Dette begrunnes med at slik omdisponering i 

utgangspunktet ikke er tillatt og at omdisponeringen ikke medfører samfunnsmessig 

nytte, reduserer eiendommens jordbruksmessige produksjonsgrunnlag og etter 

bestemmelsene i kommuneplanens arealdel (LNF-A-område) ikke er tillatt. 

 

Skogbrukssjefen gir med hjemmel i jordlovens § 12 heller ikke tillatelse til fradeling av 

omsøkte fradeling av parsell 1 og parsell 2. Dette begrunnes med at det ikke ble gitt 

tillatelse til omsøkte omdisponering av dyrka- og dyrkbar mark og at omsøkte fradelinger 

ville medføre en lite tjenlig bruksstruktur for eiendommen ved at eiendommens 

produksjonsareal ville bli merkbart mindre. I tillegg vil eiendommens arealarrondering 

bli dårligere. 

 

Fauske, 28.08.2013 

 

 

Wilhelm Morgenstierne 

skogbrukssjef 



 

 FAUSKE KOMMUNE  

 

ADMINISTRATIVT VEDTAK  

 

      JournalpostID:   13/6803      

      Arkiv sakID:    13/1585  Saksbehandler :   Lise Gunn Hansen  
 

Sak nr.:    090/13 Delegert plan- og utviklingsutvalg Dato:  21.08.2013 

 

TILLATELSE TIL Å FRAKTE ET KOLLI PÅ 250 KG FRA PARKERINGSPLASS I 

NORDVIKA TIL HYTTE I BRATTÅSVIKA   

 

Saksutredning: 
Fauske kommune har mottatt søknad fra Finn Paulsen, Bodø, om dispensasjon for landing med 

helikopter ved søkerens hytte i Brattåsvika for transport av et kolli på ca 250 kg. Det søkes om 1 

løft. 

 

I vilkår som er vedtatt i tilknytning til kommunedelplan med tema motorferdsel heter det:  

«1.1.3 Landing/letting med helikopter: 

Landing med helikopter i utmarka er kun tillatt hvis forutgående søknad om slik tillatelse er 

behandlet og godkjent av Rådmannen.  

I søknaden må det være angitt hva som er hensikten med slik aktivitet, hvor en tenker lande og 

tidspunkt.» 

 

Doukta Reinbeitedistrikt er kontaktet pr telefon i en liknende sak. De opplyste da at tillatelse 

kunne gis etter 24. juli.  

 

Parkeringsplassen ved badeplassen i Nordvika disponeres av Fauske kommune v/enhet 

bygg/eiendom og skal primært betjene besøkende til badeplassen.  

 

Kolliet som skal flyttes veier ca 250 kg og det er svært bratt ned til hytta, så bruk av helikopter 

ansees som påkrevet.

 

VEDTAK : 
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 19.3 innvilges følgende dispensasjon fra 

kommunedelplan med tema motorferdsel: 

 

Finn Paulsen, Bodø, innvilges landingstillatelse med helikopter for å frakte et kolli fra 

parkeringsplassen ved badeplassen i Nordvika til hans hytte i Brattåsvika.  Tillatelsen 

gjelder for 1 tur. 

Det settes følgende vilkår:  

 

1. Transporten må utføres i perioden 22. august til 30. september 2013 og må foregå 

på hverdager mellom kl 0700 og kl 2200.  

2. Fauske kommune v/bygg/eiendom må varsles senest dagen før transporten finner 

sted. 

3. Trase for flyging er angitt i vedlagte kartutsnitt. 

 

 

Gudrun Hagalinsdottir 



Enhetsleder Plan/utvikling 



 

 FAUSKE KOMMUNE  

 

ADMINISTRATIVT VEDTAK  
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Sak nr.:    091/13 Delegert plan- og utviklingsutvalg Dato:  26.08.2013 

 

 

 

121/1 - STATENS VEGVESEN - SØKNAD OM DELING/JUSTERING AV 

GRUNNEIENDOM - FRADELING AV TILLEGGSAREAL TIL GNR 46/17 VED 

VENSET. ERVERVER: HARALD MELLERUD 

   

 

 

Saksutredning: 
 

Eiendom: 

Kommune Gnr. Bnr. Fnr. Snr. ID andel Eiendomsnavn 
Fauske 121 1     

 

Eier/selger: 

Navn Adresse 
Statens vegvesen Postboks 1403, 8002 Bodø 

 

Kjøper/erverver: 

Navn Adresse 
Harald Mellerud Reitanveien 17 A, 8210 Fauske 

 

Det søkes om fradeling av areal på ca 2,2 dekar fra Statens vegvesen. Arealet som ligger mellom 

Fv 80 og «gammel Fv 80» ved Venset består av grunnlendt fjellknaus med uproduktiv 

skogsmark samt gammelt veiareal. Omsøkte areal skal benyttes som tilleggsareal til erververs 

eiendom, gnr 46/17. 

 

Omsøkte areal ligger i område som i kommuneplanens arealdel er lagt ut som LNF-B-område, 

dvs et område hvor det er tillatt med spredt boligbygging og hvor det er ført opp at det kan 

tillates 2 nye boliger i planperioden. 

 

Erververs hensikt med å kjøpe omsøkte arealet fra Statens vegvesen, er å sikre en god adkomst 

til sin egen eiendom, gnr 46/17. 

  

Vurderingsprinsippene i naturmangfoldlovens § 8, § 9, § 10, § 11 og § 12 er med å danne 

grunnlag for saksbehandlers vurdering. Med grunnlag i de data som er registrert i Naturbasen og 

Artdatabanken og den kunnskap saksbehandler selv har, synes omsøkte fradeling ikke å komme i 

konflikt med verdifulle naturtyper og/eller rødlistearter eller naturfredet areal. 

 

Det omsøkte areal har en slik beskaffenhet at det uten noen høring bør kunne gis dispensasjon fra 

kommuneplanens arealdel for fradeling. 

 



Det kan ellers ikke ses at det er forhold av betydning som taler imot at tillatelse til fradeling gis. 

 

 

VEDTAK : 
 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 gis det tillatelse til omsøkte fradeling av 

tilleggsareal på 2,2 dekar til gnr 46/17.  

 

Fauske, 26.08.2013 

 

 

 

Wilhelm Morgenstierne 

skogbrukssjef 



 

 FAUSKE KOMMUNE  

 

ADMINISTRATIVT VEDTAK  
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90/2, 5, 6 - GISLAUG SELSTAD M.FL. - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM 

- SØKNAD OM FRADELING AV HYTTETOMT PÅ 4 DEKAR VED SJØNSTÅDAL. 

ERVERVER: GISLAUG SELSTAD 

   

 

 

Saksutredning: 
 

Eiendom: 

Kommune Gnr. Bnr. Fnr. Snr. ID andel Eiendomsnavn 
Fauske 90 2     

Fauske 90 5     

Fauske 90 6     

 

Eier/selger: 

Navn Adresse 
Bjørn Robert Jensen Myrveien 13, 8230 Sulitjelma 

Liv Sivertsen Reitanveien 3, 8210 Fauske 

May Larsen Helsetunet 11, 8200 Fauske 

Gislaug Selstad Fjordvangveien 4, 1450 Nesoddtangen 

 

Kjøper/erverver: 

Navn Adresse 
Gislaug Selstad Fjordvangveien 4, 1450 Nesoddtangen 

 

Saksforhold: 
 Bebygd (j/n) N  Samsvar med godkjent plan (j/n) N 

 Adkomst dyrka jord (j/n) N  Ivaretar kulturlandskapshensyn (j/n) J 

 Adkomst gjennom tunet (j/n) N  Avstand tun, meter 300 

 Flere våningshus (j/n) N  Adkomst gårdsvei (j/n) J 

 Grenser bolig / hytte (j/n) N  Vernskog (j/n) J 

 Grenser dyrka jord(j/n) N   

 

 

Det søkes om fradeling av en hyttetomt på 4 dekar, i et område som ligger ca 110 meter o.h. 

Omsøkte hyttetomt ligger dels på en bergrygg som er bevokst med litt lauv og furuskog på 

uproduktiv skogsmark. Den øvrige del av tomtearealet består av skogsmark med lav til middels 

bonitet og er bevokst med glissen lauvskog. 

 

Det ble opprinnelig søkt om fradelingstillatelse for 2 hyttetomter. Søker som består av et sameie 

på fire personer har imidlertid kommet til at det kun er aktuelt å fradele en hyttetomt, men at 



denne skal være så vidt stor som 4 dekar. Søker tenker seg at de to hyttetomtene det tidligere var 

søkt om, kan slås sammen til ei tomt. 

 

Eiendommen er ikke bebodd av noen av de fire sameierne og er heller ikke i jordbruksmessig 

drift. Det synes å være ubetydelig med skogsdrift på eiendommen som av eierne først og fremst 

benyttes som en fritidseiendom. 

 

Omsøkte hyttetomt ligger i et område som i kommuneplanen er lagt ut som område for spredt 

hyttebygging med mulighet for å bygge to hytter i planperioden. Det er i planperioden foreløpig 

ikke bygd noen hytter i området. I de områder som i kommuneplanens arealdel er satt av til 

spredt hyttebygging, er det ikke tillatt å fradele større hyttetomter enn maksimum 1 dekar. 

Hyttetomter i slike områder, skal ikke fradeles på areal med middels eller høy skogbonitet. 

Omsøkte tomt ligger også nærmere Langvasselva enn kommuneplanens arealdel foreskriver. 

 

Omsøkte hyttetomt ligger på sørsiden av Langvasselva. For å komme til hyttetomten og 

eiendommens arealer her, må man gå over ei bru som synes å ha en noe dårlig kvalitet. Det kan 

neppe kjøres over med vanlig jordbrukstraktor. Arealene ligger slik sett noe vanskelig til med 

henblikk på fremtidig skogsdrift. 

 

Oversikt over areal til landbrukseiendommen og omsøkte parsell: 
da Parsell 1, da Parsell 2, da Parsell 3, da

Fulldyrket lettbrukt jord

Mindre lettbrukt fulldyrka jord

Fulldyrka tungbrukt jord

Sum fulldyrka jord

Overflatedyrka jord

Innmarksbeite 6,8

Sum overflaltedyrka/innmarksbeite 6,8

Skog, særs høg bonitet

Skog, høg bonitet 82,1

Skog, middels bonitet 1102,7

Skog, lav bonitet 2208,6 2,5

Sum produktiv skog 3393,4 2,5

Uproduktiv skog 1542,6 1,5

Myr 384

Annen jorddekt fastmark 401,6

Grunnlendt areal/fjell i dagen 1292

Ikke klassifisert

Sum uproduktive areal 3620,2 1,5

Totalt areal 7020,4 4

Vurderingsprinsippene i naturmangfoldlovens §8, § 9, § 10, § 11 og § 12 er med å danne 

grunnlag for saksbehandlers vurdering. Med grunnlag i de data som er registrert i Naturbasen og 

Artsdatabanken og den kunnskap saksbehandler selv har, synes omsøkte fradelinger ikke å 

komme i konflikt med verdifulle naturtyper, rødlistearter eller naturvernede områder. 

 

Saken må behandles etter jordlovens § 12. 

§ 12 i jordloven. Deling  



       Deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk må 
godkjennast av departementet. Det same gjeld forpakting, tomtefeste og liknande leige 
eller bruksrett til del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan 
seiast opp av eigaren (utleigaren). Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til 
eigedomen og partar i sameige.  

       Skal dyrka jord takast i bruk til andre formål enn jordbruksproduksjon, eller skal 
dyrkbar jord takast i bruk slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida, kan 
samtykke til deling ikkje givast utan at det er gitt samtykke til omdisponering etter § 9.  

       Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om 
delinga legg til rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga 
inngår mellom anna omsynet til vern av arealressursane, om delinga fører til ei 
driftsmessig god løysing, og om delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for 
landbruket i området. Det kan leggjast vekt på andre omsyn dersom dei fell inn under 
formålet i jordlova.  

       Sjølv om det etter tredje ledd ikkje ligg til rette for å gi samtykke til deling, kan 
samtykke givast dersom deling vil vareta omsynet til busetjinga i området.  

       Samtykke til deling kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei 
føremåla som lova skal fremja.  

       Føresegnene gjeld utan omsyn til om ein eigedom har fleire registernemningar når 
eigedomen eller ideell del av han er på same eigarhand og etter departementet sitt 
skjønn må reknast som ei driftseining.  

       Samtykke til deling er ikkje nødvendig når særskild registrert del av eigedom vert 
seld på tvangssal. Det same gjeld dersom det i samband med offentleg jordskifte er 
nødvendig å dela eigedom.  

       Dersom deling ikkje er rekvirert innan tre år etter at samtykke til deling er gitt, fell 
samtykket bort.  

       Departementet kan gi forskrift om høve til frådeling av mindre areal utan 
godkjenning i samband med grensejustering etter matrikkellova.  
 

 

Den omsøkte tomten har ikke skogbonitet som er så god som middels eller bedre.  Arealet har 

lav til middels skogbonitet og er dels uproduktiv skogsmark. I tillegg skaper Langvasselva et 

visst adkomstproblem i tilknytning til skogsdrift, særlig tyngre skogsdrift. Det vil primært være 

om vinteren når det tykk is på elven og ikke for mye snø at det vil passe best med skogsdrift i 

området. Omsøkte tomt ligger slik plassert på eiendommen at fradelingen vil kunne sies å være 

arronderingsmessig fornuftig med hensyn til fremtidig skogsdrift og synes ikke å ville medføre 

drifts- og/eller miljømessige ulemper av betydning for landbruk i området. 

 

Med grunnlag i det forannevnte kan omsøkte fradeling av hyttetomt på 4 dekar anses som 

akseptabel med hensyn til å legge til rette for en hensiktsmessig bruksstruktur i landbruket. Ingen 

av de tre omsøkte parsellene synes å ville medføre drifts- og/eller miljømessige ulemper av 

betydning for jord- og skogbruket. 

 

 

 



 

 

 

 

VEDTAK : 
 

Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens § 12 tillatelse 

til omsøkte fradeling av hyttetomt på 4 dekar. 

 

Fauske, 03.09.2013 

 

 

 

Wilhelm Morgenstierne 

skogbrussjef 



 

 FAUSKE KOMMUNE  

 

ADMINISTRATIVT VEDTAK  

 

      JournalpostID:   13/7380      

      Arkiv sakID:    13/1606  Saksbehandler :   Gudrun Hagalinsdottir  
 

Sak nr.:    097/13 Delegert plan- og utviklingsutvalg Dato:  05.09.2013 

 

 

TORGEIR LØKÅS GNR 50 BNR 3 - UTSATT FRST FOR SPREDNING AV 

HUSDYRGJØDSEL 

   

 

Saksutredning: 
 

Torgeir Løkås har i e-post datert den 30. august 2013 søkt om utsatt frist for spredning av 

husdyrgjødsel på eng. 

 

Søker eier og driver eiendommen gnr 50 bnr 3 på Nes i Valnesfjord. Driftsformen er 

melkeproduksjon.  Søkeren begrunner søknaden med at værforhold har gjort det umulig å spreie 

all gjødsla innen fristen. Det søkes om spredning av ca 150 m
3
 husdyrgjødsel. 

 

Spredning av husdyrgjødsel på eng og annen grøde bør gjøres så tidlig i vekstsesongen at det er 

mulighet for betydelig gjenvekst som høstes eller beites. Spredningen skal gjøres senest innen 1. 

september. 

 

Kommunen kan på vilkår av at kommunens klimatiske forhold og vannkvaliteten i kommunens 

vassdrag tillater det, tillate en senere frist for spredning uten nedmolding. Fristen kan ikke settes 

senere enn 1. oktober.  

 

Kommunen vurderer spredning av husdyrgjødsel uten nedmolding forsvarlig fram til 30. 

september da grasveksten ennå er i gang. Dette anses å være bedre løsning enn å molde den ned 

ved pløying, det unngås dermed åpen åker med større fare for avrenning i løpet av vinterern.  

Spredning nær vassdrag skal unngås.  

 

Det er ikke tillatt å spre gjødselvarer på snødekket eller frossen mark. 

 

 

VEDTAK : 
 

Torgeir Løkås innvilges dispensasjon fra § 23 i forskrift om gjødselvarer mv om 

tidspunkt for spredning av husdyrgjødsel uten nedmolding.  

Det gis forlenget frist til 30. september 2013.  

Spredning nær vassdrag/åpne kanaler skal unngås. 

Søknaden er behandlet administrativt etter fullmakt. 

 

 

Gudrun Hagalinsdottir 

Enhetsleder Plan/utvikling 



  



 

 FAUSKE KOMMUNE  

 

ADMINISTRATIVT VEDTAK  

 

      JournalpostID:   13/7397      

      Arkiv sakID:    13/1606  Saksbehandler :   Gudrun Hagalinsdottir  
 

Sak nr.:    098/13 Delegert plan- og utviklingsutvalg Dato:  06.09.2013 

 

 

BODIL LUNDBAKK GNR 50 BNR 9 - UTSATT FRIST FOR SPREDNING AV 

HUSDYRGJØDSEL 

   

 

Saksutredning: 
 

Bodil Lundbakk har i brev datert den 21. august 2013 søkt om utsatt frist for spredning av 

husdyrgjødsel på eng. 

 

Søker eier og driver eiendommen gnr 50 bnr 9 på Nes i Valnesfjord. Driftsformen er 

melkeproduksjon.  Søkeren begrunner søknaden med værforholdene med mye regn i juli. Det 

søkes om spredning av ca 240 m
3
 husdyrgjødsel. 

 

Spredning av husdyrgjødsel på eng og annen grøde bør gjøres så tidlig i vekstsesongen at det er 

mulighet for betydelig gjenvekst som høstes eller beites. Spredningen skal gjøres senest innen 1. 

september. 

 

Kommunen kan på vilkår av at kommunens klimatiske forhold og vannkvaliteten i kommunens 

vassdrag tillater det, tillate en senere frist for spredning uten nedmolding. Fristen kan ikke settes 

senere enn 1. oktober.  

 

Kommunen vurderer spredning av husdyrgjødsel uten nedmolding forsvarlig fram til 30. 

september da grasveksten ennå er i gang. Dette anses å være bedre løsning enn å molde den ned 

ved pløying, det unngås dermed åpen åker med større fare for avrenning i løpet av vinterern.  

Spredning nær vassdrag skal unngås.  

 

Det er ikke tillatt å spre gjødselvarer på snødekket eller frossen mark. 

 

 

VEDTAK : 
 

Bodil Lundbakk innvilges dispensasjon fra § 23 i forskrift om gjødeslvarer mv om 

tidspunkt for spredning av husdyrgjødsel uten nedmolding.  

Det gis forlenget frist til 30. september 2013.  

Spredning nær vassdrag/åpne kanaler skal unngås. 

Søknaden er behandlet administrativ etter fullmakt. 

 

 

Gudrun Hagalinsdottir 

Enhetsleder Plan/utvikling 



 

 



 

 FAUSKE KOMMUNE  

 

ADMINISTRATIVT VEDTAK  

 

      JournalpostID:   13/7398      

      Arkiv sakID:    13/1606  Saksbehandler :   Gudrun Hagalinsdottir  
 

Sak nr.:    099/13 Delegert plan- og utviklingsutvalg Dato:  06.09.2013 

 

 

OLE MARTIN PETTERSEN GNR 83 BNR 1 M FL - UTSATT FRIST FOR SPREDNING 

AV HUSDYRGJØDSEL 

   

 

Saksutredning: 
 

Ole Martin Pettersen  har i e-post datert den 3. september 2013 søkt om utsatt frist for spredning 

av husdyrgjødsel på eng. 

 

Søker eier og driver eiendommen gnr 83 bnr 1 m fl på Leivset. Driftsformen er 

melkeproduksjon.  Søkeren begrunner søknaden med værforholdene med mye regn som har gjort 

det umulig å spreie all gjødsla innen fristen. Det søkes om spredning av ca 170 m
3
 

husdyrgjødsel. 

 

Spredning av husdyrgjødsel på eng og annen grøde bør gjøres så tidlig i vekstsesongen at det er 

mulighet for betydelig gjenvekst som høstes eller beites. Spredningen skal gjøres senest innen 1. 

september. 

 

Kommunen kan på vilkår av at kommunens klimatiske forhold og vannkvaliteten i kommunens 

vassdrag tillater det, tillate en senere frist for spredning uten nedmolding. Fristen kan ikke settes 

senere enn 1. oktober.  

 

Kommunen vurderer spredning av husdyrgjødsel uten nedmolding forsvarlig fram til 30. 

september da grasveksten ennå er i gang. Dette anses å være bedre løsning enn å molde den ned 

ved pløying, det unngås dermed åpen åker med større fare for avrenning i løpet av vinterern.  

Spredning nær vassdrag skal unngås.  

 

Det er ikke tillatt å spre gjødselvarer på snødekket eller frossen mark. 

 

 

VEDTAK : 
 

Ole Martin Pettersen innvilges dispensasjon fra § 23 i forskrift om gjødselvarer mv om 

tidspunkt for spredning av husdyrgjødsel uten nedmolding.  

Det gis forlenget frist til 30. september 2013  

Spredning nær vassdrag/åpne kanaler bør unngås. 

Søknaden er behandlet administrativt etter fullmakt. 

 

 

Gudrun Hagalinsdottir 



Enhetsleder Plan/utvikling 



 

 FAUSKE KOMMUNE  

 

ADMINISTRATIVT VEDTAK  

 

      JournalpostID:   13/7463      

      Arkiv sakID:    13/1373  Saksbehandler :   Wilhelm Morgenstierne  
 

Sak nr.:    100/13 Delegert plan- og utviklingsutvalg Dato:  10.09.2013 

 

 

 

88/1 - FINNEID GRUS - SØKNAD OM DELING/JUSTERING AV GRUNNEIENDOM - 

FRADELING AV TOMT FOR EKSISTERENDE HYTTE ØST FOR SJØNSTÅ. 

ERVERVER: TOMMY KJÆRRAN  

   

 

 

Saksutredning: 
 

Eiendom: 

Kommune Gnr. Bnr. Fnr. Snr. ID andel Eiendomsnavn 
Fauske 88 1     

Fauske 91 2     

 

Eier/selger: 

Navn Adresse 
Finneid Grus Jernbanegata 19, 8200 Fauske 

 

Kjøper/erverver: 

Navn Adresse 
Tommy Kjærr an Moen, 8211 Fauske 

 

Saksforhold: 
 Bebygd (j/n) J  Samsvar med godkjent plan (j/n) N 

 Adkomst dyrka jord (j/n) N  Ivaretar kulturlandskapshensyn (j/n) J 

 Adkomst gjennom tunet (j/n) N  Avstand tun, meter - 

 Flere våningshus (j/n) N  Adkomst gårdsvei (j/n) N 

 Grenser bolig / hytte (j/n) N  Vernskog (j/n) J 

 Grenser dyrka jord(j/n) N   

 

Det søkes om fradeling av tomt på 1 dekar for eksisterende hytte i fjellskogområdet like øst for 

Sjønstå/Øvrevatn. Skog boniteten på omsøkte sted er lav og området er bevokst med noe 

lauvskog. 

 

Berørte landbrukseiendom er ikke bebodd av eier og er heller ikke i jordbruksmessig drift. Det er 

en del drift i eiendommens skogbruksområder i form av hogst og skogplanting. 

 

Omsøkte tomt ligger i område som i kommuneplanen er lagt ut som såkalt LNF-A-område, dvs 

område hvor det kun er tillatt med tiltak som er knyttet til stedbunden næring. 

 

 

 



 

 

Oversikt over areal til landbrukseiendommen og omsøkte parsell: 
Arealtype Eiendommens areal         Areal omsøkte parseller

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

Fulldyrket lettbrukt jord 8

Mindre lettbrukt fulldyrka jord

Fulldyrka tungbrukt jord

Sum fulldyrka jord 8

Overflatedyrka jord

Innmarksbeite 6

Sum overflaltedyrka/innmarksbeite 6

Skog, særs høg bonitet

Skog, høg bonitet 702,4

Skog, middels bonitet 4500,7

Skog, lav bonitet 2558,3 1

Sum produktiv skog 7761,4 1

Uproduktiv skog 1488,6

Myr 279,3

Annen jorddekt fastmark 1459,6

Grunnlendt areal/fjell i dagen 2948,9

Ikke klassifisert

Sum uproduktive areal 6176,4

Totalt areal 13951,8 1

Vurderingsprinsippene i naturmangfoldlovens § 8, § 9, § 10, § 11 og § 12 er med å danne 

grunnlag for saksbehandlers vurdering. Med grunnlag i de data som er registrert i Naturbasen og 

Artdatabanken og den kunnskap saksbehandler selv har, synes omsøkte fradeling ikke å komme i 

konflikt med spesielt verdifulle naturtyper og/eller rødlistearter eller naturfredete områder. 

 

Saken må behandles etter bestemmelsene i jordlovens § 12 som fremgår av det følgende. 

 

Jordlovens § 12. Deling  

       Deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk må 
godkjennast av departementet. Det same gjeld forpakting, tomtefeste og liknande leige 
eller bruksrett til del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan 
seiast opp av eigaren (utleigaren). Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til 
eigedomen og partar i sameige.  

       Skal dyrka jord takast i bruk til andre formål enn jordbruksproduksjon, eller skal 
dyrkbar jord takast i bruk slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida, kan 
samtykke til deling ikkje givast utan at det er gitt samtykke til omdisponering etter § 9.  

       Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om 
delinga legg til rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga 
inngår mellom anna omsynet til vern av arealressursane, om delinga fører til ei 
driftsmessig god løysing, og om delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for 
landbruket i området. Det kan leggjast vekt på andre omsyn dersom dei fell inn under 
formålet i jordlova.  

       Sjølv om det etter tredje ledd ikkje ligg til rette for å gi samtykke til deling, kan 
samtykke givast dersom deling vil vareta omsynet til busetjinga i området.  

       Samtykke til deling kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei 
føremåla som lova skal fremja.  



       Føresegnene gjeld utan omsyn til om ein eigedom har fleire registernemningar når 
eigedomen eller ideell del av han er på same eigarhand og etter departementet sitt 
skjønn må reknast som ei driftseining.  

       Samtykke til deling er ikkje nødvendig når særskild registrert del av eigedom vert 
seld på tvangssal. Det same gjeld dersom det i samband med offentleg jordskifte er 
nødvendig å dela eigedom.  

       Dersom deling ikkje er rekvirert innan tre år etter at samtykke til deling er gitt, fell 
samtykket bort.  

       Departementet kan gi forskrift om høve til frådeling av mindre areal utan 
godkjenning i samband med grensejustering etter matrikkellova.  
 
 

Omsøkte tomt ligger i et område med lav skogbonitet og til dels glissen lauvskog og det er 

forholdsvis lang avstand til bilvei i et ganske vanskelig terreng. I tillegg står det allerede ei hytte 

på tomten. Fradelingen vil slik sett ha svært lite å si for eiendommens ressursgrunnlag. 

Fradelingen vil heller ikke medføre drifts- og/eller miljømessige problem for eiendommen eller 

landbruket ellers i området. 

 

Siden det her søkes fradeling av tomt for eksisterende hytte, synes det akseptabelt å gi 

dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanens arealdel. Det kan ikke ses at det er andre 

forhold av betydning som tilsier at det ikke bør gis delingstillatelse med hjemmel i plan- og 

bygningslovens bestemmelser.  

 

 

VEDTAK : 
 

Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens § 12 tillatelse 

til fradeling av omsøkte tomt på 1 dekar for eksisterende hytte. 

 

Det gis med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 dispensasjon fra 

kommuneplanens arealdel § 3.1 a) for fradeling av omsøkte tomt på 1 dekar for 

eksisterende hytte. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 gis det tillatelse til omsøkte fradeling av 

tomt på 1 dekar for eksisterende hytte. 

 

Fauske, 10.09.2013 

 

 

 

Wilhelm Morgenstierne 

skogbrukssjef 



 

 FAUSKE KOMMUNE  

 

ADMINISTRATIVT VEDTAK  

 

      JournalpostID:   13/7509      

      Arkiv sakID:    13/1418  Saksbehandler :   Wilhelm Morgenstierne  
 

Sak nr.:    101/13 Delegert plan- og utviklingsutvalg Dato:  10.09.2013 

 

 

 

 

119/1 TOMTENR 9227 STATSKOG SF - REKVISISJON AV 

OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING AV HYTTETOMT LIKE VEST FOR 

KJELVATN I SULITJELMA. ERVERVERE: KNUT OG SONJA GRIMSTAD 

   

 

 

Saksutredning: 
 

Eiendom: 

Kommune Gnr. Bnr. Fnr. Snr. ID andel Eiendomsnavn 
Fauske 119 1     

 

Eier/selger: 

Navn Adresse 
Statskog SF Postboks 174, 2402 Elverum 

 

Kjøper/erverver: 

Navn Adresse 
Knut og Sonja Griomstad Brækkahaugen 22, 8020 Bodø 

 

 

Det søkes om fradeling av tomt på 1 dekar for eksisterende hytte med tomtenr 9227 ved 

vestsiden av Kjelvatn i Sulitjelma. Omsøkte tomt ligger i en høyde av ca 560 meter o.h. i et 

område som er bevokst med glissen lauvskog på lav skogbonitet. 

 

Området hvor omsøkte tomt ligger, er i kommuneplanens arealdel lagt ut som byggeområde for 

fritidshus. Saken skal derfor ikke behandles etter jordlovens bestemmelser. 

 

De følgende vurderingsprinsipp i naturmangfoldsloven (§8, § 9, § 10, § 11 og § 12) er med å 

danne grunnlag for saksbehandlers vurdering. Saksbehandler har undersøkt i Naturbasen og 

Artsdatabanken hvor det fremgår at omsøkte fradeling ikke berører noen registrerte viktige 

naturtyper eller rødlistearter. Saksbehandler har heller ikke selv egen kunnskap om at slike 

verdier blir berørt. 

 

Det synes ikke å være forhold som taler imot at omsøkte fradeling av 1 dekar for eksisterende 

hytte tillates. 

 

 

 



 

 

 

VEDTAK : 
 

Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i plan- og bygningslovens 

§ 20-1 tillatelse til  omsøkte fradeling av tomt på 1 dekar for eksisterende hytte med 

tomtenr 9227.  

 

Fauske, 10.09.2013 

 

 

 

Wilhelm Morgenstierne 

skogbrukssjef 



 

 FAUSKE KOMMUNE  

 

ADMINISTRATIVT VEDTAK  

 

      JournalpostID:   13/7664      

      Arkiv sakID:    13/1792  Saksbehandler :   Gudrun Hagalinsdottir  
 

Sak nr.:    103/13 Delegert plan- og utviklingsutvalg Dato:  17.09.2013 

 

 

 

AUDUN DAHL GNR 112 BNR 22 - UTSATT FRIST FOR SPREDNING AV 

HUSDYRGJØDSEL 

   

 

Saksutredning: 
 

Audun Dahl har i brev datert den 10. september 2013 søkt om utsatt frist for spredning av 

husdyrgjødsel på eng. 

 

Søker eier og driver eiendommen gnr 112 bnr 22 i Holtan. Driftsformen er melkeproduksjon, 

ammekyr og grisproduksjon.  Søkeren begrunner søknaden med at han har store mengder gjødsel 

som skal spres ut. Det søkes om spredning av ca 650 m
3
 husdyrgjødsel. 

 

Spredning av husdyrgjødsel på eng og annen grøde bør gjøres så tidlig i vekstsesongen at det er 

mulighet for betydelig gjenvekst som høstes eller beites. Spredningen skal gjøres senest innen 1. 

september. 

 

Kommunen kan på vilkår av at kommunens klimatiske forhold og vannkvaliteten i kommunens 

vassdrag tillater det, tillate en senere frist for spredning uten nedmolding. Fristen kan ikke settes 

senere enn 1. oktober.  

 

Kommunen vurderer spredning av husdyrgjødsel uten nedmolding forsvarlig fram til 30. 

september da grasveksten ennå er i gang. Dette anses å være bedre løsning enn å molde den ned 

ved pløying, det unngås dermed åpen åker med større fare for avrenning i løpet av vinterern.  

Spredning nær vassdrag skal unngås.  

 

Det er ikke tillatt å spre gjødselvarer på snødekket eller frossen mark. 

 

VEDTAK : 
 

Audun Dahl innvilges dispensasjon fra § 23 i forskrift om gjødselvarer mv om tidspunkt 

for spredning av husdyrgjødsel uten nedmolding.  

Det g is forlenget frist til 30. september 2013. 

Spredning nær vassdrag/åpne kanaler skal unngås. 

Søknaden er behandlet administrativt etter fullmakt.  

 

 

 

Gudrun Hagalinsdottir 

Enhetsleder Plan/utvikling 



 

 FAUSKE KOMMUNE  

 

ADMINISTRATIVT VEDTAK  

 

      JournalpostID:   13/7668      

      Arkiv sakID:    13/1767  Saksbehandler :   Gudrun Hagalinsdottir  
 

Sak nr.:    104/13 Delegert plan- og utviklingsutvalg Dato:  17.09.2013 

 

 

ANNE ELIN OLSEN GNR 44 BNR 1 - UTSATT FRIST FOR SPREDNING AV 

HUSDYRGJØDSEL  

   

 

Saksutredning: 
 

Anne Elin Olsen har i brev datert 9. september 2013 søkt om utsatt frist for spredning av 

husdyrgjødsel på eng. 

 

Søker eier og driver eiendommen gnr 44 bnr 1 i Røvika. Driftsformen er melkeproduksjon.  

Søkeren begrunner søknaden med at værforhold har gjort det umulig å spreie all gjødsla innen 

fristen. Det søkes om spredning av ca 130 m
3
 husdyrgjødsel. 

 

Spredning av husdyrgjødsel på eng og annen grøde bør gjøres så tidlig i vekstsesongen at det er 

mulighet for betydelig gjenvekst som høstes eller beites. Spredningen skal gjøres senest innen 1. 

september. 

 

Kommunen kan på vilkår av at kommunens klimatiske forhold og vannkvaliteten i kommunens 

vassdrag tillater det, tillate en senere frist for spredning uten nedmolding. Fristen kan ikke settes 

senere enn 1. oktober.  

 

Kommunen vurderer spredning av husdyrgjødsel uten nedmolding forsvarlig fram til 30. 

september da grasveksten ennå er i gang. Dette anses å være bedre løsning enn å molde den ned 

ved pløying, det unngås dermed åpen åker med større fare for avrenning i løpet av vinterern.  

Spredning nær vassdrag skal unngås.  

 

Det er ikke tillatt å spre gjødselvarer på snødekket eller frossen mark. 

 

VEDTAK : 
 

Anne Elin Olsen innvilges dispensasjon fra § 23 i forskrift om gjødselvarer mv om 

tidspunkt for spredning av husdyrgjødsel uten nedmolding. 

Det gis forlenget frist til 30. september 2013.  

Spredning nær vassdrag/åpne kanaler skal unngås. 

Søknaden er behandlet administrativt etter fullmakt.  

 

 

 

Gudrun Hagalinsdottir 

Enhetsleder Plan/utvikling 



 

 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   13/7681      

 Arkiv sakID.:   13/1813  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    064/13 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  25.09.2013 

 

 

 

 

REFERATSAKER I PERIODEN 
  

 

Sammendrag: 
 

 Dok.ID Arkivsak ID Brevdato    Avsender/Mottaker Tittel 

 13/5685 I 13/1348 20.06.2013 SKD - A/S Salten Kartdata ANMODNING OM SAMTYKKE 

TIL UTARBEIDELSE AV 

REGULERINGSPLAN FOR 

HAUGENGA I VALNESFJORD 

 13/7435 I 13/1416 04.09.2013 Fylkesmannen i Nordland ENDRING AV TILLATELSE TIL 

MOTTAK, SORTERING OG 

LAGRING AV AVFALL I 

FAUSKE KOMMUNE - ØSTBØ 

AS 

 

 

 

 

INNSTILLING : 
 

Refererte dokumenter tas til orientering. 

 

 















 

 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   13/2101      

      Arkiv sakID.:   13/540  Saksbehandler:  Frode Ramskjell  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyret 
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KOMMUNAL OVERTAKELSE AV DAJAVEIEN, SULITJELMA 

   

 
Vedlegg: Kart over Dajaområdet, Sulitjelma 

Brev fra SKS til Gunvald Johansen Bygg AS datert 20.05.2008 

Brev fra SKS Produksjon AS til Fauske kommune datert 09.03.2010 

Brev fra SKS Produksjon AS til Fauske kommune datert 25.03.2010 

Brev fra SKS Produksjon AS til Fauske kommune datert 09.02.2011 

E-poster mellom SKS Produksjon AS og Fauske kommune hhv 19. sept. og 25. sept. 2012 

Utarbeidet forslag til avtale om tilskudd fra SKS Produksjon AS 

 

Sammendrag: 
 

 

Bakgrunn 

 

Eksisterende veg (Dajaveien) fra fylkesveg 543 og fram til Daja kraftverk er en privat veg med 

SKS Produksjon AS som eier av vegen.  

 

Etter avtale med SKS Produksjon AS ble så Sulitjelma Fjellandsby bygd ut av Gunvald Johansen 

Bygg AS i perioden 2008-2010. I anleggsperioden ble vegen noe opprustet og vedlikeholdt av 

utbygger.  

 

Iht. vedtatt utbyggingsavtale mellom Fauske kommune og Gunvald Johansen Bygg AS har 

Fauske kommune etter anleggsperioden overtatt den interne vegen fra Dajaveien og inn til 

alpinsenteret.   

 

SKS Produksjon har over lengre tid ønsket en avklaring vedrørende Dajaveien fra Fv543 og fram 

til avkjøringen til Fjellandsbyen, se vedlagte dokumenter.  

 

 

Kommunal overtakelse av Dajavegen 

 

Som det framgår av vedlagte dokumenter har SKS Produksjon AS akseptert at utbygger av 

Sulitjelma Fjellandsby vederlagsfritt fikk benytte/overta denne vegen til sitt formål, jfr. brev av 

9/10-2010.  

 

Videre har Styret i SKS Produksjon AS vedtatt å tilby Fauske kommune å overta denne vegen 

vederlagsfritt samt at de har tilbudt seg å kapitalisere sine driftsutgifter til RS kr. 350.000,-.   



 

Etter møte mellom Fauske kommune og SKS Produksjon AS har SKS Produksjon AS utarbeidet 

et forslag til avtale mellom partene, se vedlegg. Avtalen er gjennomgått av kommunens advokat. 

 

Avtalen innebærer at Fauske kommune overtar Dajaveien vederlagsfritt og at SKS Produksjon 

betaler et årlig driftstilskudd på kr. 17500,-. Driftstilskuddet prisjusteres iht. punkt 3 og avtalen 

gjøres tidsuavhengig.    

 

 

Drift- og vedlikeholdutgifter Dajaveien 

 

Enhet VVA har ut fra en gjennomsnittlig kostnad for drift- og vedlikehold pr. km veg i Fauske 

kommune beregnet en årlig totalutgift (sommer- og vintervedlikehold) på strekningen på kr. 

89500,- for 1,2 km veg.  

 

Drift- og vedlikeholdskostnader parkeringsplasser i Sulitjelma 

 

Fauske kommune bygde/utvidet i 2012 to parkeringsplasser; Kjelvannskrysset og Skihytta. I 

2013 skal det bygges/ utvides ytterligere 3 parkeringsplasser; Jakobsbakken nord og sør samt 

Daja. Ut fra mottatte faktura for utført brøyting vinteren 2012/13 er det beregnet at drift- og 

vedlikeholdsutgiftene vil øke med ca. kr. 100 000,-.  

 

 

Budsjettjustering 

 

Økte drift- og vedlikeholdskostnader på kr. 172000,- for Dajavegen og parkeringsplasser i 

Sulitjelma må vurderes i budsjettet for 2014.  

 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Fauske kommunestyre vedtar at Fauske kommune overtar Dajavegen fra Fv543 og fram 

til og med avkjørsel til Sulitjelma Fjellandsby.  

 

Utarbeidet avtale om tilskudd fra SKS Produksjon AS godkjennes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Even Ediassen 

Rådmann 
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Vi skaper muligheter

Fauske kommune v/Frank Zahl
Postboks 93
8201 FAUSKE

Deres ref: Vår ref:
2007/108-334/2010

Sâo p^hp_be^kaibo7
Terje Holm Nygaard

Dato:
09.03.2010

(~,, Il Atkomstvei til Sulitjelma Fjellandsby .
?orh ^s sâo ^kibddpsbf co^ CS 210 qfi A^g^ ho^cqq^pglk+ Sf closbkqbo bk ^shi^ofqfdmâ
sâoq pfpqb _obs a^qboq -3+-1+/--6+

Dette brevet sendes med kopi til Gunvald Johansen Bygg v/Rikard Engan, Statskog og vår
advokat Johan F. Remmen i advokatfirmaet Haavind.

Oppsummert er dette en anleggsvei som skal holdes i en stand tilsvarende energiverkets behov.
Et konsesjonsvilkår er at veien ikke skal stenges for andre når den er kjłrbar, dvs grunneier,
jegere, fiskere, turgåere osv som kan kalles allmenn ferdseL.

SKS Produksjon aksepterte at utbygger av Sulitjelma Fjellandsby vederlagsfritt fikk benytte/overta
denne veien til sitt formåL. Utbygger har etter den tid vedlikeholdt veien, gjort utbedringer og brłytet
veien. Det er stor trafikk på veien i forhold til tidligere og det er satt opp bussruter som benytter
veien inn ti alpinanlegget.

(J)

Dette er en vei som nå har karakter aven kommunal vei og ikke en anleggsvei med begrenset
bruk, standard og åpningstid. Det er vesentlig å få avklart eierforholdet til veien. Eier aven slik vei
har et ansvar mht veikvalitet og ikke minst broer, hvor det skal kunne dokumenteres et
internkontrollsystem som ivaretar sikkerheten. I vårt system er dette begrenset til vår bruk som
^kibddpsbf+ ?orhbob ^s sbfbk ph^i også kunne vite hvor eventuelle klager på veikvalitet, brłyting,
skilting, młteplasser, parkering osv skal rettes.

Vi ber om at kommunen raskt avklarer dette forholdet. Styrevedtaket i SKS Produksjon er at veien
kan overtas vederlagsfritt til den nye bruken. Vi må fortsatt kunne benytte veien inn til våre
kraftanlegg og konsesjonsvilkåret om åpen vei må opprettholdes.

Vårt forslag er at veien błr inngå i kommunens veinett.

Med vennlig hilsen
for SKS Produksjon AS

Terje Holm Nygaard

SKS ProdUkSjon AS . et selskap i SKS konsernet
Kontoradr.: Elläsbakken 7 I Postddr,: 8205 Fauske I Telefon: 75 40 2200 I Teiefaks: 75 40 22 03 i Fłretaksreg.: NO 915637 353 " wW1.sks.no
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Frode Ramskjell

Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:
Vedlegg:

Tore Okkenhaug .:tore.okkenhaug(gsks.no~
25. september 2012 14:15
Frank Zahl
Frode Ramskjell; Terje Holm Nygaard; Thor Age Jensen
Re:. SKS veien Daja
Dajavegen_ Brev av 25.03.2010.pdf; Dajavegen_Brev av 09.03. 20io.pdf; Brev
til Fauske kommune vedr Dajaveien.pdf

Hei Frank

Denne saken med Dajaveien har vært en langdryg affære. Vårt standpunkt angående overdragelse av vegen til
Fauske kommune er synliggjort gjennom flere brev. Jeg vedlegger kopi av de tre siste brevene fra SKS Produksjon
om dette.
Standarden på vegen er i dag tilfredstilende for vår bruk av veien. Tilstanden på brukaret som det refereres til i
rapporten fra Safe Control har vært uforandret siden 2008. Brua ble da forsterket med en ekstra midtpilar i forbindelse
med anleggstrafikk til Fjellandsbyen.
Som det fremgår av brev av 09.02.2011 kan vi bidra med kr 350.000 i forbindelse med en kommunal lsboq^hbipb ^s

(ì ieien frem til avkjłrselen inn til alpinanlegget.’.

Med vennlig hilsen
SKS Produksjon AS

Tore Okkenhaug
prosjektleder

Tlf.nr sentralbord:
Tlf.nr. direkte
Mobiltlf:
Faxnr:

+4775402200
+47 754023 92
+4791 131286
+4775402203

E-post:
web:

tore.okkenhaug(âsks. no
WW.sks.no

Tenk på miljłet. Skriv ikke ut denne e-posten hvis du ikke er nłdt

( JFra: "Frank Zahl" c:Frank.Zahl~fauske.kommune.no~
Til: "Tore Okkenhaug (tore.okkenhaug~sks.no)" c:tore.okkenhaug~sks.no::
Kopi: "Frode Ramskjell" c:Frode.Ramskieii~fauske.kommune.no::
Pbkaq7 lkpa^d) .6+ pbmqbj_bo /-./ .-7117/5
Emne: SKS veien Daja

Hei Tore!

Som kjent har det vært en del fram og tilbake vedrłrende SKS-veien fra fylkesveien forbi
innkjłringen til Sulitjelma Fjellandsby.

I den forbindelse młtte jeg i Planutvalget i går for å informere hvilke kostnader som er forbundet til
å oppgradere veien til god standard. Legger ved Øn estimert kalkyle som ble vist under młtet.

Konklusjonen etter młtet var at Planutvalget łnsket at kommunen gjłr framstłt til SKS om det
kan være interessant å være med på et eventuelt spleiselag for å bedre standarden av veien?

1
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Avtale med Fauske kommune om overtakelse av Dajaveien fra 

fylkesveien og til avgreningen mot alpinanlegget samt drift og 

vedlikeholdet av denne veistrekningen. 

Generelt. 

Årsaken til avtalen er at Fauske kommune vederlagsfritt lenge har benyttet 

anleggsveien (konsesjonsveien) til Daja kraftverk for å legge til rette for utvikling av et 

alpinanlegg samt hytter/leiligheter i området. Veien ligger på grunn eid av Statskog. 

 

Punkt 1. Om veien. 

Denne veistrekningen på ca 1,2 km overtas vederlagsfritt av kommunen. Fauske 

kommune er kjent med at dette er en vei i forbindelse med en kraftverkskonsesjon 

med vilkår om at veien skal holdes åpen for allmennheten.  

 

Punkt 2.  Om veivedlikeholdet. 

Fauske kommune overtar også ansvaret for drift og vedlikeholdet av denne 
veistrekningen og velger selv standard på veien. Som konsesjonsvei til et kraftverk er 
kravet kun at veien skal tilfredsstille kraftverkets behov. 

I og med at SKS Produksjon som er kraftverkseier nå slipper eget vedlikehold på 
denne veistrekningen, er det avtalt et årlig beløp på kr 17 500,- som innbetales 
uoppfordret til Fauske kommune i løpet av 2.kvartal hvert år. Beløpet betales til:  
 

Fauske kommune, Økonomiavdelingen postboks 93, 8201 Fauske.  
Kontonummer 4555 07 00348. 
Beløpet merkes «Drift og vedlikehold, Dajaveien.» 

 
Punkt 3. Om prisjustering. 
Beløpet på kr 17 500,- prisjusteres etter OEDs  «Forskrift om justering av 
konsesjonsavgifter, årlige erstatninger og fond m.v. i medhold av 
vassdragslovgivningen», dvs. hvert 5 år. 

Utgangsåret for justeringen er gjennomsnittet for 2013. 
 

Punkt 4. Om varighet. 

Denne avtalen er tidsuavhengig, men kan reforhandles dersom veibehovet for en av partene 

inn i området endrer seg. SKS Produksjon har rett til selv å vedlikeholde veien dersom 

standarden på veien blir lavere enn kraftverkets behov. 

 

 

Dato:                                                                                 Dato: 

 

For Fauske kommune                                                      For SKS Produksjon AS   

 

 

__________________                                                     _______________ 

Siv Anita Johnsen Brekke                                                Stein Mørtsell 

Ordfører                                                                   adm. direktør 
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UTBYGGINGSAVTALER VED PRIVAT UTBYGGING AV TOMTEFELT 

   

 
Vedlegg: Utkast til generell utbyggingsavtale 

 

Sammendrag: 
 

 

Bakgrunn 

 

Fauske kommune har de senere år inngått utbyggingsavtaler med noen få private utbyggere. Den 

siste inngåtte avtale var med Gunvald Johansen AS for utbygging av Sulitjelma Fjellandsby. Det 

ble også inngått avtale for utbygging av Haganeshaugen i Valnesfjord men denne ble senere 

annullert etter konkurs i utbyggingsfirmaet. 

 

De senere år er det videre flere utbyggingsfirmaer som etter oppstart av utbygginger ønsker å 

inngå en avtale i ettertid.  

 

Fauske kommune kan iht. plan- og bygningslovens § 17 kreve at det skal inngås 

utbyggingsavtale ved større utbygginger. Dersom Fauske kommune krever dette skal en avtale 

ha grunnlag i kommunale vedtak fattet av kommunestyret selv.  

 

Det er nødvendig at en utbyggingsavtale inngås på et tidlig tidspunkt og rådmannen finner det 

naturlig at vurdering av inngåelse av utbyggingsavtale avklares i forbindelse med saksbehandling 

av private reguleringsplaner. 

 

 

Utarbeidelse av generell utbyggingsavtale 

 

 

Utdrag fra plan- og bygningsloven: 

§ 17-1. Definisjon  

       Med utbyggingsavtale menes en avtale mellom kommunen og grunneier eller utbygger om 

utbygging av et område, som har sitt grunnlag i kommunens planmyndighet etter denne lov og 

som gjelder gjennomføring av kommunal arealplan.  

Tilføyd ved lov 8 mai 2009 nr. 27.  



 

§ 17-2. Forutsetning for bruk av utbyggingsavtaler  

       Utbyggingsavtaler må ha grunnlag i kommunale vedtak fattet av kommunestyret selv som 

angir i hvilke tilfeller utbyggingsavtale er en forutsetning for utbygging, og som synliggjør 

kommunens forventninger til avtalen.  

       Kommunen skal legge til rette for medvirkning av berørte grupper og interesser.  

Tilføyd ved lov 8 mai 2009 nr. 27.  
 

§ 17-3. Avtalens innhold  

       En utbyggingsavtale kan gjelde forhold som kommunen har gitt bestemmelser om i 

arealdelen til kommuneplan eller reguleringsplan.  

       Avtalen kan også regulere antallet boliger i et område, største og minste boligstørrelse, og 

nærmere krav til bygningers utforming der det er hensiktsmessig. Avtalen kan også regulere at 

kommunen eller andre skal ha fortrinnsrett til å kjøpe en andel av boligene til markedspris.  

       Avtalen kan også gå ut på at grunneier eller utbygger skal besørge eller helt eller delvis 

bekoste tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av planvedtak. Slike tiltak må stå i rimelig 

forhold til utbyggingens art og omfang og kommunens bidrag til gjennomføringen av planen og 

forpliktelser etter avtalen. Kostnadene som belastes utbygger eller grunneier til tiltaket, må stå i 

forhold til den belastning den aktuelle utbygging påfører kommunen.  

       Avtalen kan uansett gjelde forskuttering av kommunale tiltak som er nødvendige for 

gjennomføringen av planvedtak.  

Tilføyd ved lov 8 mai 2009 nr. 27.  
 

§ 17-4. Saksbehandling og offentlighet  

       Kommunen skal kunngjøre oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.  

       Dersom fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale bygger på kompetansen i § 17-3 andre 

eller tredje ledd, skal forslaget legges ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader.  

       Når utbyggingsavtale er inngått, skal denne kunngjøres.  

       Reglene i første til tredje ledd gjelder tilsvarende ved eventuelle endringer i 

utbyggingsavtalen.  

       Kommunen kan ikke inngå bindende utbyggingsavtale om et område før arealplanen for 

området er vedtatt.  

Tilføyd ved lov 8 mai 2009 nr. 27.  
 

§ 17-5. Klage  

       Utbyggingsavtaler kan ikke påklages.  

Tilføyd ved lov 8 mai 2009 nr. 27.  
 



§ 17-6. Forskrifter  

       Departementet kan gi ytterligere regler om krav til avtaleinngåelsen, typer av tiltak som kan 

omfattes, herunder at nærmere angitte tiltak ikke kan inngå i avtale, hvordan kriteriene i loven 

skal anvendes og hvordan avtalevilkårene skal gjennomføres.  

Tilføyd ved lov 8 mai 2009 nr. 27, endret ved lov 25 juni 2010 nr. 48.  
 

§ 17-7. Dispensasjon. Samtykke til å fravike reglene  

       Det kan ikke gis dispensasjon i medhold av kapittel 19 fra bestemmelsene i dette kapittelet. 

Departementet kan etter søknad gi samtykke til å fravike reglene i dette kapittelet der 

samfunnsmessige interesser tilsier det.  

Tilføyd ved lov 8 mai 2009 nr. 27.  
Første Forrige Neste  

Databasen sist oppdatert 1. apr 2013 
 

 

 

Felles mal for forhandling om utbyggingsavtale 

 

 

For å ha en felles mal på utbyggingsavtaler har Fauske kommune fått bistand fra Advokat 

Thomas Benson til denne utarbeidelsen, se vedlegg. 

 

 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Fauske kommunestyre vedtar at vedlagte mal for utbyggingsavtaler skal benyttes ved 

privat utbygging av boligfelter. Vedtak om inngåelse av utbyggingsavtaler skal inngå på 

reguleringsplannivå. 

 

 

 

 

 

 

 

Even Ediassen 

Rådmann 
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UTBYGGINGSAVTALE

FOR

(Sted og adresse)

1. Generelt

1.1 Parter

Fauske kommune, Postboks 193,8201 Fauske, org. nr. 972418021
(Utbygger) , (adresse) , org. nr. (numer)

Det er ingen andre parer eller interesser knytet til denne avtalen.

1.2 utbyggingsavtale fôr (Sted og adresse)

Denne avtalen gjelder for gnr. (nummer) , bnr. (numer) i Fauske kommune.
Som vedlegg til denne avtalen legges kartutsnitt med definert og avgrenset pIanområde.

1.3 Definisjoner

L. Tilatelse etter plan- og bygningslovens § 20.

Tilatelse gis når utbyggingsavtalen er undertegnet av begge parter. Utbygger bekrefter.
å eie gnen som skal utbygges, jf. vedlagte gruboksutskrft.

2. Brukstilatelse/ferdigattest etter plan- og bygningslovens § 21-10

Ferdigattest gis når tomteområdet med tistłtende anlegg er i samsvar med godkjent
reguleringsplan eller bebyggelsesplan, øtbyggingsavtalen og plan for teknisk
infrastrkt.

Teknsk og grłnn infrastrutu er anegg som omfattes av opparbeidelsesplikten i §§ 18-
1 og §18-2, § 28-7 og §§ 29..5 og 29-6 i plan- og bygningsloven, som gjelder:

. Vei, van og avlłp

. Gang- og sykkelveier

. Friområder, lekearealer og grłnnstrtur



. VanßIer skal ha brannuttak og skal plasseres i en maksimal avstand på 100
meter fra ;ille boliger.

. Alle branuier skaLçinlegges med NOR-kopling.

. Alle armaturer skalanleggeŒ,på eg~ii,konsoii. .’

. Alle hove~vanlednil1gerjdalle kiier skal aieggesmed,Hawle stengeventiler

. Alle vannumer .skal ha egen serViceventil og skal være forberedt for
pluggkjłring. . .

. Vanlednnger i Fauske-området skal generelt anlegges i en dybde på minimum
2,0 meter (ti topp rłr) og i Sulitjelma og Valnesfjord i en dybde på minimum
2,2 meter.pett~niåiikeveLavKÌłres i hv~rten¥elt tifelle, i forholdtiLblant anet
tibake,fyllhigsmasser. ". "

. Tiltakshayer *al rengjłre alle. hovedvannledninger nieCl svamp, desinfisere og
trykkptłve ledningene iht. VA-Miljłblad fłr overtakelse. Trykkprłving skal
godkj e1Uea.a.v.rauskekommlUe.

. V anedniiigeriitentor yeg skal anlegges med słketråd.

Avlłp/overvann:,

. Alle"avlłps- og overvansledninger skal være PE eller PVC

. A vlłps- og overvannsledninger skal anlegges i felleskumer i en avstand på
maksimalt 70 nie.ter f ", ’

. A vlłp- og overvanriimmmer skal ha minste diameter på 1400 mm og skal
anegges SOin feUeskuier

. Overvamiskuier.som anlegges med sandfang skal ha mirtste diameter på1200
mm. med sandfanghłydepåniinimum 750 mm.

. Minimumsfall på alle avlłp- og overvannsledninger er 1:100

. Alle avlłp- og overvanslednnger skal fimes og godkjennes av Fauske
kommune fłröYettakelse, FilniingJoretas og bekostes av tiltakshaver.

Veger:

. Alle veger skalhaniin.iniumkjłrebredde’(asfalt) på 5 meter samt skulder på
minimum 0,25 nieterpå hver side. . .’

. Eventuelle gang1/ sykkelveier skaLha’ininimilbredde (asfalt) på 3 meter samt
skulder på mininiliO,25ineterpå’hver side.

. Alle veierskaÌ bygges iht. briksklasse BKl O. bŒtskaltas ut prłver av alle
fraksj oner som ’skaltifredsstile miriniumskvalitet iht. Vegvese.nets
vegnormaler nr..018; Prłveneskal ikke væree1dre eti’6mmieder oggodkjenres
av Fauske koi:uie.

. Det skal aheggesgatelys nied stålstolper og LED-aratuer (niin.2ÒtED). All
gatebelysning’skal være iht.Faiiskekommune standard og leverandłr. Det skal
foretas lysberŁghing fhrgatebelysningen.’ ’ ,

. Når 50 % av piara~e boligeri feltet erferdigl,tbygd skal alle veier asfalteres
med Agb 1l/16med miniirUi tykkelse ’på 50 ri ’ ’

. Alle veger,.grłfter, stikkenner, sandfang etc. skal godkjeiies av Fauskekommune fłr òvertakelse . ’
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6. Overtgelse og driftansvar

Utbygger har ansvaret fot drift og vedlikehold av teknsk og grłnn infrastrktu inntil
kommunen har overtatt anlegg soni er słkt og godkjent overtatt. Utbygger plikter å
utbedre alle skader på vei, van- og avlłpsanlegg som skyldes gjennomfłring av
utbyggingstilaket.

Fłlgende dokumentasjon skal leveres kommunen fłr anlegget meldes klar for
overtagelse:

. Innålingsdata i sosi format - siste versjon

. Digitalt plansett i dwg og sosi format - siste versjon

. Protokoll fra tetthetsprłving av vanedning/spilvansledning/vannummer/
spilvannskumer

. Dokumentasjon fra desinfeksjon av vanledning

. Film og finiprotokoll

. Beliggen.etskontroll for veiareal

. Skjłte på veiareal og andre offentlige arealer

Kommunen overtar vederlagsfritt teknisk og grłnn infrastrutur som omfattes av denne
avtalen in.usiv rågru. Kommllen skal sikres tinglyst rett til atkomst og vedlikehold
av vann- og avlłpsledninger som skal overtas ti kommunal drft og vedlikehold samt
eksisterende ledninger.

I et belte på 4 ni på hver side av vann- og avlłpsanleggets senterlinje, kan det ikke
etableres byggverk.

Likeså skal utbygger słrge for at slike heftelser er påfłrt eiendommens skjłte ved
tinglysing. Denne rett gis uten vederlag, men mot erstatning ved eventuell skade på hus,
gjerde eller beplantning.

Hvis hovedlednnger niå legges over privat eiendom skal avtale ined greier legges
ved planen som sendes til godkjenning. Når tomtene er tilknytet privat felles atkomst
og ledninger, må utbygger informere boligkjłper om alle heftelser som gjelder
eiendommen og at han i fellesskap med andre beboere har ansvaret for disse.

7. Sikkerhetsstilelse

Utbyggeren stiler sikkerhet for oppfyllelse av kontraktsforpliktelser overfor
koniunen. Sikkerheten stiles som selvskyldnerkausjon i banforsikringsselskap eller
anen kredittinstitusjon.

Sikkerhet for utbyggerens forpliktelser i hen.old til utbyggingsavtalen er 100 % av
verdien av gru og anlegg som kommunen skal overta, hvilket utgjłr kr~ (belłp) .
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Sikkerheten i reklamasjonstiden er 15 % av ovennevnte verdi for forhold som påberopes
i 3 år etter overdragelsen. Sikkerhet i reklamasjonstiden omfatter ikke verdien av gr.

Dersom utbygger ikke klarer å ferdigstile offentlig vei med fortau og vann- og
avlłpsledninger for drift og vedlikehold gis kommunen rett ti å benyte bankgarantien
til ferdigstilelse av denne delen av utbyggingsavtalen.

Utbyggingsavtalen varer inntil garantien som utbygger har stilet er tilbakesendt
utbygger fra kommunen. Sikkerhetsstilelse sendes sammen med plangodkjenning.

8. Byggeleder

Utbygger forplikter seg til å engasjere en ekstern byggeleder.

Representant for kommunen skal innalles til byggernłter og ha adgang til
utbyggingsområdet i anleggsperioden.

9. Transport av avtalen

Utbyggingsavtalen kan ikke tiltransporteres til andre uten kommunens samtykke.

10. Tvister

Eventuell tvist mellom partene om kontraktsforhold eller arbeid skal avgjłres av
domstolene dersom parene ikke blir enige ved voldgift. Verneting er Salten tingrett.

11. Ikraftredelse

Utbyggingsavtalen trer i kraft når avtalŁn er undertegnet av begge parer.

Fauske, den Fauske, den

Fauske kommune

Vedlegg: Kar som viser utbyggerens ansvarsområde og anlegg.
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ibddbp rq qf lccbkqifd bqqbopvk jba 0- a^dbop copq clo jbohk^abo+

Kâo�rq_vddfkdp^sqib�bo�fkkdâqq)�ph^i�abkkb�hrkkdgªobp+

Obdibkb f cªopqb qfi qobagb ibaa dgbiabo qfips^obkab sba bsbkqrbiib bkaofkdbo f rq_vddfkdp^sq^ibk+

Hljjrkbk h^k fhhb fkkdâ _fkabkab rq_vddfkdp^sq^ib lj bq ljoâab cªo ^ob^imi^kbk clo ljoâabq bo sbaq^qq+

Qficªva sba ils 5 j^f /--6 ko+ /4+

° .4*2+ Hi^db

Rq_vddfkdp^sq^ibo h^k fhhb mâhi^dbp+

Qficªva�sba�ils�5�j^f�/--6�ko+�/4+

°�.4*3+�Clophofcqbo

Abm^oqbjbkqbq h^k df vqqboifdbob obdibo lj ho^s qfi ^sq^ibfkkdâbipbk) qvmbo ^s qfiq^h plj h^k ljc^qqbp) eborkabo ^q kµojbob
^kdfqqb�qfiq^h�fhhb�h^k�fkkdâ�f�^sqib)�esloa^k�hofqbofbkb+�f�ilsbk�ph^i�^ksbkabp�ld�esloa^k�^sq^ibsfihâobkb�ph^i�dgbkkljcªobp+
Qficªva sba ils 5 j^f /--6 ko+ /4) bkaobq sba ils /2 grkf /-.- ko+ 15+

° .4*4+ Afpmbkp^pglk+ P^jqvhhb qf â co^sfhb obdibkb

Abq h^k fhhb dfp afpmbkp^pglk f jbaelia ^s h^mfqqbi .6 co^ _bpqbjjbipbkb f abqqb h^mfqqbibq+ Abm^oqbjbkqbq h^k bqqbo pªhk^a df
p^jqvhhb qfi â co^sfhb obdibkb f abqqb h^mfqqbibq abo p^jcrkkpjbppfdb fkqbobppbo qfipfbo abq+

Qficªva�sba�ils�5�j^f�/--6�ko+�/4+
F�Cªopqb�FF�Cloodb�FF�Kbpqb�F

Abq^_^pbk pfpq lmma^qboq b+ j^op /-.0

eqq7,,tt+ilsa^q^+kl,^ii,qi*/--5-3/ 4 *-4.*-/2 +eqji ./+-0+/-.0



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   13/6055      

      Arkiv sakID.:   13/559  Saksbehandler:  Wilhelm Morgenstierne  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    057/13 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  28.08.2013 

 068/13 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG  25.09.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

97/7  JENTOFT HELGESENS BO V/MARIT KRISTIANSEN M.FL. - KLAGE PÅ 

ADMINISTRATIVT VEDTAK I SAK  042/13 VEDRØREND FRADELING AV SKOG 

OG UTMARKSTEIG VED HJEMGAM. ERVERVER: JAN-INGE HELGESEN 

   

 
Vedlegg:  

 

1. Søknad om fradeling av to parseller på eiendom gnr 97/7 fra Marit Kristiansen m.fl., 

datert 24. februar 2013, vedlagt kartkopier, verditakst, hjemmelserklæring og fullmakt. 

2. Kartkopier med avmerkinger ved skogbrukssjefen 

3. Utskrift av administrativ sak nr 042/13 

 

Saksopplysninger: 

 

I forbindelse med booppgjør for landbrukseiendommen gnr 97/7 ble det søkt om fradeling av 

tomt for eiendommens gamle tun (parsell 1) og en av eiendommens skog- og utmarksteiger 

(parsell 2). I administrativ sak nr 042/13 ble det gitt tillatelse til fradeling av parsell 1, men ikke 

tillatelse til fradeling av parsell 2 (skog- og utmarksteigen) slik det fremgår av sakens vedtak 

som er gjengitt i det følgende. 

 

Vedtak i administrativ sak nr 042/13: 

Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens § 12 tillatelse til 

fradeling av tomt på ca 1,95 dekar for eiendommens eksisterende tun (parsell 1) som omsøkt idet 

dette anses å være forsvarlig med hensyn til eiendommens avkastning. Som betingelse for en slik 

fradeling settes at landbrukseiendommen samtidig med tinglysing av fradelingen får tinglyst 

adkomst, også for landbruksmaskiner gjennom det gamle tunet. 

 

Det gis med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 dispensasjon fra kommuneplanens 

arealdel § 3.2 a) for fradeling av tomt på 1,95 dekar for gammelt våningshus som vil bli brukt 

som fritidshus. 

 

Det gis med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 tillatelse til fradeling av ca 1,95 dekar 

som omsøkt. Det må samtidig med tinglysingen av fradelingen også tinglyses adkomstrett til 

fradelt tomt langs eksisterende gårdvei frem til kommunal vei. 

 



Det gis avkjørselstillatelse til kommunal vei for den fradelte tomten for eiendommens gamle tun.  

 

Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens § 12 ikke tillatelse til 

omsøkte fradeling av eiendomsteig på 1200 dekar (parsell 2) idet en slik fradeling ikke anses 

som forsvarlig med hensyn til eiendommens avkastning. 

 

 

I klagen fremkommer det at omsøkte skog- og utmarksteig har liten verdi både med hensyn til 

jakt og skogsdrift. Det fremgår at det vil være bedre at omsøkte erverver, Jan-Inge Helgesen, 

overtar skog- og utmarksteigen (parsell 2) slik at han kan drive med forsvarlig uttak av ved til 

hus og hytte. I klagen pekes det på at en slik fradeling i liten grad vil påvirke avkastningen av 

resterende eiendom. 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Siden administrativ sak nr 042/13 ble behandlet, har det blitt foretatt endring i jordlovens § 12 og 

denne endringen har trådt i kraft. Saker som ikke er endelig avgjort før lovendringen trådte i 

kraft skal behandles med hjemmel i den endrede lovparagrafen. Denne klagen skal slik sett 

behandles med hjemmel i den nye § 12 i jordloven som er gjengitt i det følgende. 

 

Ny § 12 i jordloven (trådte i kraft 1. juli 2013): 

 

Deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk må 
godkjennast av departementet. Det same gjeld forpakting, tomtefeste og liknande leige 
eller bruksrett til del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan 
seiast opp av eigaren (utleigaren). Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til 
eigedomen og partar i sameige.  

       Skal dyrka jord takast i bruk til andre formål enn jordbruksproduksjon, eller skal 
dyrkbar jord takast i bruk slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida, kan 
samtykke til deling ikkje givast utan at det er gitt samtykke til omdisponering etter § 9.  

       Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om 
delinga legg til rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga 
inngår mellom anna omsynet til vern av arealressursane, om delinga fører til ei 
driftsmessig god løysing, og om delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for 
landbruket i området. Det kan leggjast vekt på andre omsyn dersom dei fell inn under 
formålet i jordlova.  

       Sjølv om det etter tredje ledd ikkje ligg til rette for å gi samtykke til deling, kan 
samtykke givast dersom deling vil vareta omsynet til busetjinga i området.  

       Samtykke til deling kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei 
føremåla som lova skal fremja.  

       Føresegnene gjeld utan omsyn til om ein eigedom har fleire registernemningar når 
eigedomen eller ideell del av han er på same eigarhand og etter departementet sitt 
skjønn må reknast som ei driftseining.  



       Samtykke til deling er ikkje nødvendig når særskild registrert del av eigedom vert 
seld på tvangssal. Det same gjeld dersom det i samband med offentleg jordskifte er 
nødvendig å dela eigedom.  

       Dersom deling ikkje er rekvirert innan tre år etter at samtykke til deling er gitt, fell 
samtykket bort.  

       Departementet kan gi forskrift om høve til frådeling av mindre areal utan 
godkjenning i samband med grensejustering etter matrikkellova.  
 

 

Det er ikke nye momenter av betydning som fremkommer i klagen. Saksbehandler har vært helt 

bevisst at den omsøkte skog- utmarksteigen er den teignen som ligger lengst fra bilvei og har 

mye fjellareal og kun ca 190 dekar med produktiv skogsmark og slik sett har en forholdsvis 

mindre verdi enn de øvrige eiendomsteigene. 

 

I tilknytning til forannevnte lovendring vil det være aktuelt å vurdere den påklagede fradeling 

etter om fradelingen gir en tjenelig bruksstruktur, tar vare på arealressursene og gir driftsmessig 

god løsning. 

 

Det produktive skogarealet på eiendommen er på 982,5 dekar og av dette kan ca 190 dekar 

regnes å være på omsøkte skog- og utmarksteig. Mesteparten av skogen er bevokst med lauvskog 

samt noe barskog (plantet gran). En slik skogeiendom har for små ressurser til at eieren på noen 

måte kan få tilstrekkelig inntekt fra skogen. Det kan derfor ikke anses som tjenlig for 

bruksstrukturen å redusere eiendommens produktive skogareal selv om det arealet som søkes 

fradelt har relativt mindre verdi p.g.a. større driftskostnader og forholdsvis lavere skogbonitet. 

Målsettingen i jordloven legger tvert imot opp til at driftsenhetene i landbruket bør styrkes. 

Omsøkte fradeling av skog- og utmarksteig vil svekke driftsenheten og i tillegg medføre at en 

nye og ganske ressurssvak driftsenhet (den fradelte teigen) opprettes.  

 

Omsøkte fradeling vil utover det å redusere ressursgrunnlaget med hensyn til skogbruk også 

redusere eiendommens ressurser med hensyn til utmarksverdier som jakt og fiske.     

 

Svært stor del av skogsdriftene i Saltenregionen i dag utføres av skogsentreprenører med tyngre 

skogsmaskiner. Det som er et av problemene i tilknytning til entreprenørdriftene, er nettopp at 

mange skogeiendommer er ganske små, noe som lett medfører mye flytting av skogsmaskiner 

mellom mange små skogsdrifter. Dette medfører dårligere økonomi for skogsentreprenørene og 

medfører at de må betale lavere rotnetto til mange skogeiere. Entreprenørdrift på større 

skogeiendommer medfører ofte større drifter og forholdsvis bedre rotnetto. Med henblikk på 

dette, synes det helt klart å kunne gi en driftsmessig dårligere løsning å redusere størrelsen på 

omsøkte skogeiendom og ikke minst en dårlig driftsmessig løsning for fradelte eiendomsteig. 

Omsøkte fradeling kan slik sett ikke ses å ville medføre en driftsmessig god løsning.  

 

Den omsøkte skog- og utmarksteigen (parsell 2), kan isolert sett som egen driftsenhet lett vise 

seg å være så lite attraktiv å drive for skogsentreprenører p.g.a. forholdsvis lang terrengtransport 

og forholdsvis små skogressurser at den i fremtiden vil fremstå som et skogsområde som ikke 

drives. Da har man i så fall lagt opp til en løsning som ikke medfører ivaretagelse av 

arealressursene. 

 

 

 



 

 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Med henvisning til saksutredningen tas klagen ikke til følge. Dette begrunnes med at 

fradeling av omsøkte skog- og utmarksteig (parsell 2) ikke vil medføre en tjenelig 

bruksstruktur og en god driftsmessig løsning. I tillegg vil omsøkte fradeling kunne 

medføre en dårligere ivaretagelse av arealressursene på skog- og utmarksteigen som 

søkes fradelt. 

 

Vedtaket i administrativ sak nr 042/13 opprettholdes. 

 

 

PLUT-057/13 VEDTAK-  28.08.2013 
 

Saken ble enstemmig utsatt. 

 

 

 

Fauske,  09.07.2013 

 

 

 

 

Even Ediassen 

rådmann 

 

 

 

 



Jentoft Helgesens Bo
Hjemgam
8210 Fauske
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28.05.13

Fylkesmannen i Nordland
Fauske Kommune, Plan og utvikling
PB93
8201 Fauske

Klage på vedtak.

Klager herved på vedtak Sak nr: 042/13

Vedrłrende jllretten:
All intekt av salg av jaktkort går i dag til utmarkslaget. Verdien av elgjakt på parsellen er vudert
til kr. 300,-’ pr år. Jan Inge Helgesen har jaket i området i ca 40 år og har etter en pause planer om å
gj enoppta j akten i jaktlaget.

Vedrłrende drving av skog:
I begruelsen for avslag går det frem at en så liten del av eiendommen ike kan gi noen s~rlig
avkastning. Ut fra gjeldende verditakst av eiendom GNr: 97, Bnr: 7, av 25, august 2012 går det
frem at eiendommen som helhet ikke er aven slik ar at den kan gi łkonomisk avkastnng av
betydning. Det vil derfor være hensiktsmessig å fradele parsell 2 fra eiendommen for å ivareta
skogen her på best mulig måte, da intensjonen er å drve forsvarlig uttak av ved til eget bru. Dette
både til hus og til egen hyte som står på utskilt tomt på teigen(Parsell 2). En slik fradeling vil i
liten grad påvirke avkastningen av resterende eiendom, da parsellen ligger avsides og ike vil være
łkonomisk forsvarlig å drive. Ut fra dette mener vi at untaksbestemmelsen fra §12 også kan
benytes på denne parsellen. For ordens skyld: Jan Inge Helgesen bor på lik linje med Helge
Helgesen på Hjemgam.

I forbindelse med areoppgjłret er alle interessenter omforent om at en deling av eiendommen som
forespeilet er til det beste for ettertiden.

For Jentoft Helgesens bo:

¡’jar("/: :t~ŁL1.
Mart Krstiansen

~- /~.¿ ~.4
~ J ~ nge Hºfn .



Słknad om deling/justering av grunneiendom J
Słknaden/rekvisisjonen framsettes i medhold av bygg- og bygningslovens(pbl)§93, 1. ledd, bokstav h
- jf. pbl kap. XL og Xli og lov om eiendomsregistrering (matrikkeiioven ka ittel3 o 7.

Plass for kommune$ stem¡:.e!

Alle relevante punkter fra 1 -5 må være utfylt
Hvis plassmangel, benytt eget vedlegg
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Słknaden sendes

Fauske kommune
Plan og utvikling
Postboks 93
8201 Fauske
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Gn. Bnr. Hjemmelshaver (med blokkbokstaver)

!jf 7- I//ie &/O¡?5"1?/1 I Underskrift
Adresse: Postadresse / ( Telefonnr, dagtid

Gnr. Bnr. Hjemmelshaver (med blokkbokstaver)

q :¡ 1- Har t4sl~ i Underskrift an.~~
Adresse Postadresse Telefonnr. dagtid

Gnr. Bnr, Hjemmelshaver (med blokkbokstaver)

I Underskrift
Adresse Postadresse Telefonnr. dagtid

Gnr. Bnr, Hjemmelshaver (med blokkbokstaver)

. IUndersk~itÌ

’. .~, . r’\,

Adresse Postadresse TelŁfortnr. dagtid
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2a Słknaden 2.ielder:
JK fradeling av grunneiendom (parsell) med oppmålingsforretning .. po.~

O arealoverfłring eller grensejustering med oppmålingsforretning

o fradeling av veggrunn med oppmålingsforretning

Legg ved gjenpart av
nabovarsel, kvittering for
at varsel er gitt/sendt og
kopi av kart som viser
hvilket areal/grense det
słkes om.

2b Słknaden er i henhold til plan/ słknad om dispensasjon:
Deling i hht pbl D§ 63 Kommuneplan o .. ti Reguleringsplan . O.Godkjent t(’~t~delingsplan

. .1 lE, Pr;vat forslag .

Słknad om
dispensasjon

- jf pbl § 19-1, fra
bestemmelser i:

D plan- og bygningslov
D forskrift D Vedtekt D kommuneplan D reguleringsplan

Copyright: Fauske kommune



o Bolighus Offentlig virksomhet

ParselIen( e)
skal

benyttes ti

~ Fritidshus ~ Landbruk/fiske o Offentlig veg

o .Industrilbergverk o Naturern o Annet kommunikasjonsareal/tekn. anlegg

o Varehandellbankforsikringlhotell/restaurant

Adkomst
Pbl§ 66.1 og

vegloven
§§ 40-43

o Riks-/f)rlkesveg o Kommunal veg ~ Privat veg

’\

o Ny avkjłrsel fra offentlig veg o Utvidet bruk av eksisterende avkjłrsel

o Avkjłrselsilatelse er gitt o Słkn. om avkj.tilatelse vedlegges O Adkomst sikret ifłlge vedlagt dokumenter

Vannforsyning O Offentlig vannverk
pbl § 65

~ Privat felles vannverk. Tilknytningstilatelse vedlegges

o Annet

Avl~i::.. "
PbI § 66. 2

o 0~f~ntlig avlłpsanlegg
IX Privat enkeltanlegg
O Privat felles,anlegg

. beskriv

o Utslippstillatelse er gitt o Słkn. om utslippstil. vedlegges o Avlłp sikret ifłlge vedlagte dokument

,. ’. l

Joumalnummer

~ ~ r ,j . t ’:..! 4 ~. ;J.
PostadresseAdresse

Mail V\J ~l\St raJ~et ß2ll
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Fauske Kommune
V/Landbruk
8200 Fauske

Hjemgam 24. februar 2013

SØKNAD OM FRADELING GNR 97. - BNR 7. I FAUSKE KOMMUNE

Gjelder Jentoft Helgesen’s dłdsbo som er overdradd arvingene 12. feb. 2013.

Eiendommen består av 3 adskilte teiger, 1. Heime-teigen, 2. Mellom-teigen og 3. Nord-
teigen.
I kommunens flyfoto er kun Heime-teigen og Mellom-teigen med. Nord-teigen ligger langt
opp i fjellet og grenser mot Słrfold Kommune.

Arving, Helge Helgesen, Hjemgam, 8211 Fauske, skal overta Heime-teigen og Mellom-teigen,
ca. 900 dekar, som er taksert av takstmann Svein Jensen.
Det słkes om fradeling av Nord-teigen.
Helge Helgesen bor på utskilt tomt fra gnr 97/7.

Słknad om utskillng av tomt til eksisterende hovedbygning m/driftsbygninger.
Arving, Ansgar Helgesen, Jotunveien 22, 1782 Halden, łnsker å overta hovedbygning
m/driftsbygning som fritidshus. Tomt ca.2 måL.

Słknad om utskiling av Nord-teigen.
Arving, Jan-Inge Helgesen, Hjemgam, 8211 Fauske, łnsker å få utskilt Nord-teigen. Dette
på grunn av at han har sin hytte på Nord- teigen og vi finner det naturlig at han overtar
denne. Nord-teigen har liten eller ingen betydning for resten av eiendommen.
Jan -Inge tenker å ta ut ved til brensel på denne teigen. Det har ikke vært tatt ut skog på
Nord-teigen på ca. 50 år

Henviser til takst som beskriver at arealet har svært liten verdi.
Jan-Inge Helgesen bor på utskilt tomt fra gnr. 97/7.

Vedlegg:

fl (~~ lie.iy SM
Helge He gesen, Hjemgam, 8211 Fauske

H r)fGT: Ifj~S:tZ~
Marit Kristiansen, Hjemgam, 8211 Fauske



VERDITAKST P¯ EIENDOMMEN "KJELMOEN", GNR. 97, BNR. 7 I
FAUSKE KOMMUE.

Eier: Jentoft Helgesen’ s bo.

Rekvirent: Helge Helgesen, Hjemgam, 8211 Fauske.

Befaring av eiendommen ble foretat tirsdag 21. august 2012 hvor Helge Helgesen var til
stede.

Eiendommen ligger på Hjemgam, ca. 5 km łst for Finneid etter riksveg 830. Den bestå av 2
teiger som begge grenser til Stengvatn som er drikkevanskilde for Fauske kommune. Den
ene teigen, heimeteigen, strekker seg fra Vattenbygdvegen og opp til słrenden av Stengvatn
og går videre herfra opp til nord for Hjemgamoppen.
Den andre teigen fra nordenden av Stengvatn, fłlger elva på słrsiden og går opp til fjells.
Dyrkajorda som var på eiendommen er tidligere fradelt og tilhłer et anet bruksnumer.

Bebyggelsen:
Bebyggelsen som står på eiendommen er vånngshus, drftsbygning og uthus.
Våningshuset er oppsatt ca. 1905 og er i 1 ~ etasje. Halvdelen av den ble befar innvendig.
Bygnngen er satt opp på steinmur og utvendig lagt młrtel mellom steinene. På nersiden er
det noe utglidnng av muren. Huset er satt opp av plan og utvendig paneL. Ingen isolasjon.
Ikke wc, men det er innagt van til huset. Taket på hoveddelen er jernplater som ruster og må
nok skiftes. Det egner seg ikke til helårsbolig, men kan nok brues til frtidshus med en del
påkostninger. Flott beliggenhet med god utsikt

Driftsbygningen er fra ca. 1900 og har ei grflate på150 m2. Det er svært begrenset hva
den kan brues tiL. Dyrerommet har steinvegger, resten reisverk. Rustet błlgeblikk på tak.
Riving błr nok vuderes.

Uthus på til samen 57 m2 i en etasje som er i svært dårlig forfatng og błr rives. Det er satt
opp i 1910.

Samet verdi for disse bygningene settes til kr.l5.000

Arealene.

Etter Gårdskart fra Skog og landskap har eiendommen fłlgende arealer:

Fulldyrkajord .....................................3,1 dekar
Innarksbeite .................................... .5,5 "
Skog med hłgbonitet ...............’......... 246,8 "
Skog med middels bonitet .................. .400,2 "
Skog med låg bonitet ........................ 125,5 "
Uproduktiv skogsmark ...................... 88,6"
Anet uprodukivt areal.. ....... ............ 41,4 "

Til samen: 911, 1 dekar.

i
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I tilegg skal det være noe areal som ikke er kommet med under flyfotograferingen men som
er bar fjell og har Svært lien verdi.

Dyrkajorda:
Det som er igjen av dyrkajord ligger i tilkytnig til bebyggelsen og er på 3,1 dekar med
brubar arondering. Jordaren er et mat jordlag på flygesand og egner seg godt til dyrking av
grłnsaker/potet. Se1vdrenerende. Innarksbeite er forholdsvis bratt og ligger ovafor
dyrkajorda.
Adkomstvei til en del av utmarka går over dyrkajorda.

Verdien av dyrkajorda settes slik:

3,1 dekar a kr. 2.000,- ....................... kr. 6.200
5,5 dekar innarksbeite a kr. 900,- ....... " 4.950

Til samen: kr.i 1.150

Skogen/utmarka:
Det er i tidsrommet 1957 til 1981 tilplantet 101 dekar med gran fordelt på begge teigene.
Barskogen er plantet på areal som har hły og middels bonitet, men tiveksten er ikke helt på
topp. Skjermen er fjernet på de felt som ble befar.
Ellers består den produkive delen av lauvskog.
Adkomsten til skogen er ganske bratt fłr en kommer opp til hłde med Stengvatn. Det er ikke
opparbeidet nöen skogsveg, men det kan kjłres med traktor. Etter Skogbrussjefens vudering
kan storparen av arealet avvirkes med skogsmaskin hvis det bygges noe skogsveger. Men det
blir i dag benytet mest skuter.
Ved beregnng av verdien er det tatt hensyn til beliggenhet og terrengforhold samt
adkomstmuligheter. Det er beregnet en gjennomsnittlig alder påplantefeltene.

Verdien av utmarka settes slik:
101 dekar barskog a kr. 850,- ...... ..................... kr. 85.850
671,5 dekar lauvskog a kr. 200,- ........................ "134.300
130 dekar anet uproduktivt a kr. 50,- ................." 6.500

Til samen: Kr.226.650
Elgjakt.
Eiendommen er med i elgjak og det jllbare arealet settes til 900 dekar med en dekarris på
kr. 1,- år og kapitaliseringsrentefot på 3 %.

Verdien av elgjlla blir da: 900 dekar x kr, 1,- : 0.04 % = kr. 22.500

Sammendrag.
Bebyggelsen ............................ Kr. 15.000
Dyrkajord/beite .................... .... " 11.150
Skog/utmark........................... " 226.650
Elgjakt... ... li.. ... ... ............ ........"22.500

Til sammen: Kr. 275.300
=======
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NordlandsBanken

Verditaksten er satt ut fra de retningsliiøer som gjelder for prisfastsetting av
landbruseiendommer, gitt av landbruksdeparementet.

Solvik, Fauske 25. august 2012
,.

Svein Je en
fhv. fagko sulent landbruk
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Målestokk 1 : 20000 ved A4 utskrift
Utskriftsdato: 13.03.2013

GARDSKART 1841-97/7
Tilknyttede grunneiendommer:
97n

Skog +
landSkap

TEGNFORKLARING

r ’:":.~ Fulldyrka jord!! Overnatedyrka jord
II Innmarksbeite

Skog av særs hłg bonitet
Skog av hłg bonitet
Skog av middels bonitet
Skog av lav bonitet
Uproduktiv skog
Myr
Apen jord dekt fastmark
Apen grunnlendt fastmark
Bebygd, samf, vann, bre
Ikke klassifisert
Sum:

AREALTALL (DEKAR)

3,1
0,0
55
0,0

246,8
400,2
125,5
886
4,6
9,0

274
0,4
00

911,1

86

Kartet viser en presentasjon av valgt
type gårdskart for valgt eiendom.

I tilegg vises bakgrunnskart for gjenkjennelse.

Arealstatistikken viser arealer i dekar
av de ulike arealklassene for eiendommen.

Det kan forekomme avrundingsforskjeller
i areaiiallene.8611

410 Ajounłrlngsbehov meldes ti kommunen.

04
911.1

Markslagsgrenser

Eiendomsgrenser



l l 3,1 Kartet viser en presentasjon av valgt
O 100 200 300m 0,0 type gårdskart for valgt eiendom.

Målestokk 1 : 15000 ved A4 utskrift 55 86 I tillegg vises bakgrunnskart for gjenkjennelse.
Utskriftsdato: 24.02.2013 0,0

246,8 Arealstatistikken viser arealer i dekar

GARDSKART 400,2 av de ulike arealklassene for eiendommen.
1841-97/7 125,5

Tilknyttede grunneiendommer: Det kan forekomme avrundingsforskjeller
886 861 1 i arealtallene.

97/7 4,6
9,0

274 410 Ajourfłringsbehov meldes til kommunen.skog+ 0,4
O O 04 Markslagsgrenserlandskap 911 ,1 911.1

Eiendomsgrenser
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DOMI=",I~..\:2.~....~.b~.. Hjem melserklæri og
1 2 FEB. 201 .1’ i forbindelse med. . arvlskifte/uskifte

STAT~S KARTVERK .

r- Returneres til:

H£Lr1.’f /J~h’i.~
~".ui,"1 \.~ _ ’

L l~ / I fau,~k-t:

I ’141 fauke 7-Cf+-

Omsetningen gjelder bygg på festet grunn

Beskaffenhet:
Ja Nei

1 Bebygd
Anvendelse av grunn:

Bolig-
S eiendom

Type bolig:

Frittligg.-
FB enebolig

2 Ubebygd

Forretning/
kontor A Annet ~lSOOO

Verdi2)

Fritids"Feiendom v

Fłdselsnr, (1 ~ siffer) NaVn J I
¡rlllfl "~! f/nsJCRr’ Enu:l t/dyse/J
It.OC¡I/f -I ,l-d3R. i/e:~
61’/151 - -I ifla.’-l ¡Kn’:iz’ct-1/n
190e;Sb -¡ jei/-Jnj’ f/~

5Øru
.5ł ni
dcer
5~ru

Andel

V4

VLf

Vl(

’Itf

Undertegnede (gjeldsovertagende arvinger legitimert iht. skifteattesten 5), advokat, statsautonsert eiendomsriegler eller annen med fullmakt fra de
gjeldsovertagende arvinger) bekrefter at ovenstående opplysninger erriktig og er kjent med straffeansvaret ved avgivelse av uriktige opplysninger
til offentlig myndighet.

stebzs

Dato

Underskrift Undersknft

Sted

Underskrift

Underskrift se n
Eiendomsmegler

UndeDato Underskrift

Noter:
1) Dersom eiendommen har underfestenummer (ufnr.) kan felt for seksjonsnummer (s
2) Der er eiendorimens markedsverdi på tidspunktet for tingiysing som skal Oppgis.
3) Attesten/testamentet skal vŁdlegges i original eller beKreftettotokopi.
4) Det som skal oppgis er stØrrelsen på den eierandel som overfłres til den enkelte arv
5) Pe legitimerte iht. skifleattest har kompetanse til å disponere over eiendommen Inntil

Ønskes det at alle arvingene skal disponere over eiendomriene i sarieie, riå de legitime

GA-5307 B(Godkj. 10.04) ElektroniSk utgave

.i 1 2 FEB. 2013
g/Iegatar.ki~t~S IVERK

Side 1 av 1



FULLMAKT

Undeegnede aringer et ...1~ rtlt? /: • A:~ r:~... .1Id¡ ~

fłdt.Oi...ç?t...I 11.7 dłd.. //.IZ.i:. ˘.I? 12

. som i fłlge skifte attest skal forestå skiftet av dłdsboet, gir med dette

,11t1f. j(a’~ßri~......... .navn ., .t?1/,(S:(.?

- )

i..fnr (11 siffer)

fullmakt til å ordne alt i forbindelse med bobehandlingen og booppgjłret, heruder
undertegne og kvittere på boets vegne samt på 

aringenes ansvar å gi og motta alle

meldinger til og fra areavgiftsmyndighetene.

Fullmakten omfatter også rett til å forfłye over fast eiendom q l / l
(Strykes dersom slik fullmakt ikke er gitt)

" ll’.tJl,v... ... kt?.ol??-:.. ?c.’?./2sted dato
. -tfftf. ˘ ~l. ¡l ~avn ... .1.1. I/d.;... ’ .... dm (11 siffer)
J~ ..idggSØ/L....... ..navn . . 

l.c. 9.1.’. t tì (11 siffer)

ltfr?.) !ff"r Jl#;~. ... .navn .! f’!.1..r. ~. tì (11 siffer)
............................... .............. .navn ..................................fu (11 siffer)

............................................ ..navn ................................ ..fu (11 siffer)

............................................. .navn ..................................fu (11 siffer)

Fullmaktsgivemes underskrifter bekreftes:
(N: Bare hvis det er fast eiendom i boet og fullmaken skal 

omfatte rett til å forfłye .

over denne).

Jeg/vi bekrefter at utstederen(e) er over 18 år og har underskrevet eller vedkjent seg
sin underskrift på dette dokumentet i niitt/vårt nærvær.

Jeg/vi er myndige e) og er bosatt i Norge.

$:1.k... .~f.lf:g~~... ..navn.. ?:/t/i: .tZ............ ..f-dato
ll.llL.....ßł~.............navn ..’d-"àö$..6.?...........f-dato

~draZ;;7
¡flg. fullmakt
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Dato: 2013-05-02 15:39:57 - Side 2 av 2

Skog +
. landskap

Arealstatistikkfor grunneiendom 1841-97/7/0

Markslag (AR5) 13 klasser

Landbruksregisteret (Statens landbruksforvaltning):
Del av landbrukseiendom: JA
1841-97/7/0

Matrikkelen (Kartverket)
Registrert: 1 av 1 grunneiendommer

Arealstatistikk:
Matrik Antall Full- Over- Inn- Skog Skog Skog Skog Uprod Myr Jord- Skrinn Be- Ikke Sum
kel- teiger dyrka flate- marks særs hły mid- lav uktiv dekt fast- bygd, k1assi- grunne
num- jord dyrka beite hły bonitet dels bonitet skog fast- mark samf., fisert iendo
mer jord bonitet bonitet mark vann, m

. bre
97/7 4 3.1 0.0 5.5 0.0 246.8 400.2 125.5 88.6 4.6 9.0 27.4 0.4 0.0 911.
Sum 3,1 0,0 5,5 0,0 246,8 400,2 125,5 88,6 4,6 9,0 27,4 0,4 0,0 911,3
dekar

Andre arealer tilknyttet eiendommen: Nei
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FAUSKE KOMMUNE
ADMINISTRATIVT VEDTAK

Sak nr.: 042/13
I 

JoumalpostID: 13/3858 I
Arkiv saldD: 13/559 I Saksbehandler:

I Delegert plan- og utviklingsutvalg
Wilhelm Morgenstierne

I Dato: 13.05.2013

97/7 HELGE HELGESENIMT KRSTIANSEN M.FL. - SØKNAD OM DELING AV
GRUNNEIENDOM TIL ANSGAR HELGESEN OG JAN-INGE HELGESEN VED
HJEMGAM

Saksutredniiig:

Eiendom:
Kommune

Fauske
Gnr.

97
Fnr. Snr. ID andel Eiendomsnavn

i

I

iE. I Lier sel2er:
Navn Adresse
Helee llel2esen H.ient2am. 8211 Fauske 

Anse:arllele:esen Jotunveien22~ 1782 llalden
Marit Kristiansen Hiem2alì, 8211 Fauske
Jan-Ine:e Hele:esen H.ieme:am~ 8211 Fauske

Parsell l): 

Adresse
Jotunveien 22, 1782 Halden

Saksforhold (larselll):
Bebygd Gin) J Samsvar med gocikjent plan Gin) N
Adkomst dyrkajord (j/n) N Ivaretar kulturlatidskapshensyn (j/n) J
Adkomst gjenroii tunet Gin) J Avstand tun, metŒr O

Flere våningshus Gin) N Adkomst gªrdsvei (j/n) J
Grenser bolig I hyte (jn) N VeniskogG/n) N
Grenser dYlka jordGIn) J



Parsell 2): 

Saksforhold (Parsell 2):’.
Bebygd (j/n) N Samsvar med godkient plan (j/n) J
Adkomst dyrka jord (j/n) N Ivaretar kulturlandskapshensyn (j/n) J
Adkomst gjennom tunet (j/n) N Avstand tun, meter 3000
Flere våningshus Wn) N Adkomst gårdsvei (j/n) J
Grenser bolig I hyte (j/n) J Vemskog (j/n) J
Grenser dyrka jord(j/n) N

Det słkes om fradeling av tomt på ca 1,95 dekar (parsell 1) for eiendommens game tu med
gamelt ubeboelig våningshus, gamel driftsbygning som egner seg dårlig til dagens
landbrusdrift og et uthus som er i svært dårlig forfatning. Hensikten med fradelingen er at en av
de nåværende eierne skal benyte vånil1gshuset som fritidshus. L kommuneplanen er dette
området lagt ut som område hvor det kan etableres spredte boligbygg, LNF-B9.

Det słkes også om fradeling aven av eiendommens skog- og fjellteiger som har et samlet areal
på ca 1200 dekar slik at en anen av eiendommens eiere kan overta cienne teigen. Same person
har allerede hyte med torntpå ca 1,6 dekar på denne teigen. Erverver tenker å ta ut ved til
brensel på teigen.

Eiendommen er ikke i jordbrusmessig drft i dag og har ikke vært det i flere år. Eiendommen
har svært lite jordbrusareal og må fłrst og fremst regnes som en skogbruseiendom bevokst
med lauvskog og tilplantet med en del gran.

Eiendommens 4 eiere (słsken) łnsker å at en av eierne (Helge Helgesen) som bor i egen
enebolig tett ved eiendommen, skal overta mesteparen av eiendommen i eneeie og at det gamle
tunet med de gamle husa skal overtas aven av de andre eierne som fritidseiendom og at den
eiendomsteigen som ligger lengst una skal overtas av den tredje av słsknene som har hyte på
denne teigen.

Vurderingsprinsippene i natuangfoldlovens §8, § 9, § 10, § 11 og § 12 er med å dane
grnnlag for saksbehandlers vudering. Med grlag i de data som er registrert i Naturbasen og
Ardatabanen og den kunnskap saksbehandler selv har, synes omsłkte fradelinger ikke å
kOnUe i konflkt med verdifulle naturtyper og/eller rłdlistearer eller naturvernoniåder.

Jordlovens § 12 forbyr deling av eiendom som blir nytet eller kan nytes til jordbruk eller
skogbru uten samtykke fra landbrusmyndighetene. Dette gjelder uten hensyn til om
eiendommen har flere gnr/bnr og etter landbiismyndighetens skjłnn må tegnes som en
driftsenhet. I § 12 fremgår det også at landbrusmyndigheten kan gi tilatelse til deling dersom
samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller deling er forsvarlig ut fra hensynet til den
avkastning eiendommen kan gi. Når saken skal avgjłres, skal det bL.a. tas hensyn til om deling
kan fłre til drifts- og eller miljłmessige ulemper for landbruet i området. Det skal også tas
hensyn til godkjente planer for arealbruen med grulag i plan- og bygningsloven samt
hensynet til kulturlandskapet.



o .kt L fli db ks’ d kt Ilversi over area i an ru eien omllen 02 Ollsł e parse er:
Arealtype Eiendommens areal Areal omsłkte ål’eller

da Parell l, da Parsell 2, da Parsell 3, da
Fulldyrket lettbrukt iord 3,1

Mindre lettbrukt fulldvrka jord
Fulldyrka tungbrukt jord
Suin fulldyrla jord 3,1

Overfatedyrka jord
Irinrtarksbeìte 5,5 .

Suii overtlaltedyrka/innmarksbeite 5,5
SkOg, SierS hłg bonitet
Skog, hłg bonitet 246,8
Skog, middels bonitet 505,2 95
Skog, lav bonitet 230,5 95
Sum produktiv skog 982,5 190

Uprodu~tiv skog 163,6 75
Myr 4,6
Annenjorddekt fastmark . 9,4 1,95
Grunnlendt areal/fjell i dagen 962,4 935
Ikke klassifisert
Sum upl’oduktive areal 1140 1,95 1010
Totalt areal 2131,1 1,95 1200

Vurdering av parsell 1
Parsell 1 omfatter eiendommens gamle tun med hus og słkes fradelt med et areal på ca 1,95
dekar. Det er ikke samfunnsinteresser av storvekt som taler for at det fradeles en slik tomt for det
gamle tunet. Tunet med bygninger synes imidlertid å ha liten betydning for den fremtidige
driften av eiendommen, som i hovedsak vil omfatte skogsdrift. Tunet har imidlertid betydning
for adkomsten til eiendommens arealer. Det må derfor ved en eventuell fradeling av tunet
tinglyses en rett til adkomst gjennom tuet, også med landbrusmaskiner. En fradeling som
omsłkt av eiendommens gamle tu synes å være forsvarlig med hensyn til eiendommens
avkastning.

Som betingelse for fradeling av tomt for det gamle tunet, må det kreves at det fradelte arealet får
en tinglyst rett til adkomst langs den eksisterende gårdveien frem ti den kommunale veien. I
tilegg må den fradelte tomten også gis rett ti utvidet avkjłrsel ti den kommunale veien.

Vurdering av parsell 2
Parsell 2 omfatter ca 1200 dekar av eiendommen og av dette kan ca 190.dekar regnes som
produktiv skog, ca 75 dekar som uproduktiv skog og resten av arealet på 935 dekar som anet
uproduktivt areal (fjellareal). Den produktive skogen på denne teigen ligger i dag i luftlinje ca
2,4 km fra bilvei. Hvis det bygges mer skogsbilvei slik det er foreslått i hovedplan for
skogsveier, vil avstanden i luft linje ti bilvei bli ca 1,3 km.

Eiendommen har samlet sett ikke så store arealressurser at en eier kan leve av eiendommen. Slik
, sett synes det liten gr til åfradele noen av eiendommens produktive skogareal og uproduktiv
skog- og fjellareaL. De mer uproduktive areal har verdi i tilknytng til storvil~ak og småviltjakt.
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eiendommens avkastnng.
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90/2, 5, 6 - GISLAUG SELSTAD M.FL. - SØKNAD OM DISPENSASJON/DELING AV 

GRUNNEIENDOM - FRADELING AV EN HYTTETOMT PÅ 4 DEKAR VED 

SJØNSTÅDEL SØR FOR LANGVASSELVA. ERVERVER: GISLAUG SELSTAD 

   

 
Vedlegg: 1. Følgeskriv fra Fauske kommune vedr. dispensasjonshøring, 12.06.2013 

2. Fornyet søknad om dispensasjon og fradeling fra Gislaug Selstad m.fl., datert 19.06.2013 

3. Kartkopier v/skogbrukssjefen av tomtesituasjonen. 

4. Behandling av fradelingssaken på delegasjon med hjemmel i jordlovens bestemmelser, sak 

D-094/13.  

5. Uttalelse fra Nordland fylkeskommune, Kulturminner i Nordland, datert 25.06.2013 

6. Uttalelse fra Reindriftsforvaltningen Nordland, datert 18.07.2013 

7. Uttalelse fra NVE Region Nord, datert 22.07.2013 

8. Uttalelse fra Sametinget, datert12.08.2013 

 

 

Saksopplysninger: 

 

Hva det søkes dispensasjon fra 

Det søkes om dispensasjon for hyttetomt fra kommuneplanens arealdel, § 9 Generelle 

bestemmelser, nærmere bestemt § 9.1 a) hvor det bl. a. kreves en minsteavstand på 50 meter fra 

større vassdrag for bygging av hus og hytter og fradeling av tomter for slike bygg. Det søkes 

også dispensasjon fra arealdelens § 3.6 a hvor det fremkommer at tomter for spredt bebyggelse 

ikke skal være større enn maksimum 1 dekar.  

 

Hva det søkes om 

Det søkes om fradeling av en hyttetomt på 4 dekar ( tidligere alternativ 1 og alternativ 3 slått 

sammen) ved sørsiden av Langvasselva (Sulitjelmavassdraget). Omsøkte tomt ligger ca 15 meter 

fra elvebredden.  

 

Historikk 

Det er tidligere i den senere tid søkt to ganger om fradeling av hyttetomter på eiendommen uten 

at det har blitt gitt tillatelse til slik fradeling. Det var da søkt om hyttetomter i LNF-A-områder. 

Denne gangen søkes det om en hyttetomt i et område som i kommuneplanen er lagt ut som LNF-

C-område, dvs område hvor det kan etableres spredt hyttebygging. I planperioden kan det 

etableres 2 nye hytter i dette området. 

 

Alternative løsninger for tiltaket 



Alternative løsning vil være å legge hyttetomten lenger sørvestover på grunnlendt og litt tyngre 

tilgjengelig furuskogområder med lav skogbonitet i avstand minst 50 meter fra elva. Det virker 

som om søker/kjøper synes dette blir for tungt tilgjengelige områder å ha hytte i. Disse områdene 

ligger dessuten muligens for nære eksisterende trekklei for rein. 

 

Det som i tillegg gjør det hele litt vanskelig, er at slike hyttetomter ikke skal legge beslag på 

skogsmark med middels skogbonitet eller bedre i henhold til reglene for områder for spredt 

hyttebygging. I tillegg må det også tas hensyn til mulig skredfare i området. Hyttetomtene bør så 

vidt mulig legges utenfor aktsomhetsområdet for snø- og steinskred eller til nøds helt i utkanten 

av dette. Det blir derfor et ganske begrenset område hyttetomter kan plasseres uten å støte an mot 

begrensninger utledet av jordlov og plan- og bygningslov. Det synes som om det samlet sett vil 

være best å fradele hyttetomt i områdene nærmere eiendomsgrensen i nordøst og forholdsvis nær 

Langvasselva, dvs det område hvor omsøkte tomt ligger. 

 

Alternativ i tilknytning til tomtestørrelsen er å la fradelt tomt ikke være større enn 1 dekar som er 

satt som maksimum tomtestørrelse i kommuneplanens arealdel. 

 

Relevante verdier eller forhold som berøres  

Verdier som kan berøres, er muligheten for friluftsferdsel (turgåing/fiske) langs sørsiden av 

vassdraget ved Sjønstådal. Av hensyn til slike interesser vil det være fornuftig at en sone langs 

elva ikke blir blokkert av hytter og hyttetomter for eksempel.  

 

Kantsoner langs vassdrag har generelt noe høyere verdi for landskapet og det biologiske 

mangfoldet og er av slike grunner generelt noe viktigere å skjerme mot inngrep enn 

naturområder ellers. Hyttetomter som plasseres i slike områder bør derfor ikke legges for nære 

vassdraget og heller ikke være større enn nødvendig.  

 

I forbindelse med gjennomført kraftutbygging i Sulitjelmaområdet vil det alltid være en viss 

risiko for dambrudd med påfølgende dambruddsbølge ned gjennom vassdraget.  

 

Saken er blitt behandlet med hjemmel i jordlovens bestemmelser i sak D-094/13 hvor det ble gitt 

tillatelse til fradeling av omsøkte tomt på 4 dekar bl.a. fordi tomten kun omfatter uproduktiv 

skogsmark og skogsmark med lav til middels skogbonitet. 

 

Uttalelse fra uttaleinstanser 

 

I høringsforespørselen som ble sendt til ulike offentlige høringsinstanser var det vist til at det var 

søkt om to hyttetomter, hver på 1 dekar. Senere har søker endret søknaden til å gjelde kun en 

hyttetomt som skal være på 4 dekar. Høringsinstansene har dermed ikke uttalt seg til at 

hyttetomten skal være så stor som 4 dekar, noe det også kreves dispensasjon for. 

 

Nordland fylkeskommune, Kulturminner i Nordland uttaler at tiltaket ikke er i konflikt med 

kjente verneverdig kulturminner og ber om at hvis man under markinngrep skulle oppdage 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 arbeidet i marken. 

 

Reindriftsforvaltningen Nordland har i samråd med det aktuelle reinbeitedistrikt ikke 

innvendinger til at det fradeles så mye som to hyttetomter i det aktuelle området så lenge 

hyttetomtene ikke blir plassert for langt mot vest hvor det er registrert trekklei for rein. 



Reinbeitedistriktet ber for øvrig om at det ikke blir gitt tillatelse til flere hyttetomter enn de to 

som er tillatt i eksisterende kommuneplans arealdel.  

 

NVE Region Nord har ikke merknader til at det gis dispensasjon til at det legges ut hyttetomter 

ved alternativ 2 og 3 og kan ikke anbefale at det gis tillatelse til hyttetomt ved alternativ 1 idet 

dette alternative kun ligger 15 meter fra Langvasselva og like ved en bekk som muligens kan 

skre. Det nye alternative som søker nå ønsker, er en hyttetomt på hele 4 dekar som omfatter det 

tidligere alternativ 1 og alternativ 3. 

 

Sametinget har ingen merknader til søknaden idet de ikke kjenner til at det er registrert 

automatisk fredete samiske kulturminner i det aktuelle området hvor tiltaket planlegges. På 

samme vis som Nordland fylkeskommune ber de om at mulige kulturminner som oppdages 

umiddelbart må meldes fra om til kulturminnemyndighetene. 

 

 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Saksbehandler viser til at det er lite aktuelt med noe særlig friluftsferdsel langs Langvasselvas 

sørøstre side. Områdene her er i stor grad bratte og steinete og er i tillegg mye tilgrodd med skog 

og kratt. I tillegg så er det heller ikke så veldig attraktivt å fiske i elva p.g.a. tidligere 

forurensning. Det foregår lite friluftsferdsel her utenom den ferdsel grunneierne selv utøver. Slik 

sett synes det å være akseptabelt å dispensere fra avstandskravet på 50 meter til vassdraget. 

Omsøkte tomtegrense bør ikke ligge nærmere Langvasselva ved høy vannføring enn 15 meter. 

 

Den maksimale dambruddsbølge som er beregnet i området omkring Sjønstådal synes ikke å 

ville medføre noe problem for etablering av omsøkte hyttetomt. Hytta vil på omsøkte tomt ligge 

så vidt høyt at den ikke vil være utsatt for oversvømming hvis dambrudd skulle skje. 

 

Når det gjelder tomtestørrelsen på 4 dekar, er det vanskelig å se at det er ført noen god 

begrunnelse for at omsøkte hyttetomt må være så stor som 4 dekar og at det derfor må gis 

dispensasjon for dette. Det foreligger et rettslig forlik mellom de fire grunneierne (sameierne) 

om at det skal fradeles en slik hyttetomt på 2 – 4 dekar. At grunneierne gjør slike avtaler seg 

imellom kan neppe regnes som noen god grunn for å gi dispensasjon. En hyttetomt på 4 dekar vil 

være et klart brudd med intensjonen i kommuneplanens arealdel med hensyn til tomtestørrelse og 

det kan ikke ses at det vil være noen klart større fordeler med å fradele en så vidt stor tomt enn 

det vil være ulemper med hensyn til arealplanens målsetting. Intensjonen i kommuneplanens 

arealdel er bl.a. skjerme naturområder mot inngrep. Slike områder som det her er snakk om, nært 

langsmed et vassdrag har jo generelt høyere verdi for landskapet og det biologiske mangfoldet. 

Det bør derfor ikke gis tillatelse til fradeling av en større hyttetomt enn 1 dekar.   

 

Omsøkte hyttetomt ligger forholdsvis høyt i terrenget i forhold til den bekken NVE frykter skal 

skre og på det viset være en fare for omsøkte tomt/hytte. Det er derfor ikke så sikkert at dette vil 

representere noe stort problem. Det kan likevel av sikkerhetsmessige grunner være riktig å sørge 

for at hyttetomten blir liggende et stykke fra bekken. Avstanden bør være minst 40 meter. 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 



Plan- og utviklingsutvalget viser til saksutredningen og gir med hjemmel i plan- og 

bygningslovens § 19-2 ikke dispensasjon fra kommuneplanens arealplan § 3.6 a) for 

fradeling av omsøkte hyttetomt med størrelse 4 dekar.  Begrunnelsen for dette er at en 

hyttetomt som er så stor som 4 dekar, vil være et klart brudd med intensjonen i 

kommuneplanens arealdel med hensyn til tomtestørrelse og det kan ikke ses at det vil 

være noen klart større fordeler med å fradele en så vidt stor tomt enn det vil være ulemper 

med hensyn til arealplanens målsetting. 

 

Utvalget gir med forannevnte lovhjemmel dispensasjon for fradeling av hyttetomt med 

størrelse 1 dekar og med hjemmel i kommuneplanens arealdel § 9.1 a) dispensasjon for 

plassering av hyttetomten minimum 15 meter fra Langvasselvas bredd ved høy 

vannføring.  

 

Det gis med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 første ledd bokstav c tillatelse til 

fradeling av hyttetomt på 1 dekar innenfor det omsøkte arealet på 4 dekar og med minst 

15 meter avstand fra Langvasselva bredd ved høy vannføring. Med hjemmel i plan- og 

bygningslovens § 28-1 settes det som betingelse at tomten ikke kommer nærmere bekken 

i sørøst enn 40 meter. Denne betingelsen begrunnes med evt fare for isskreing i bekken. 

 

Hvis man under markinngrep skulle oppdage gamle gjenstander, ansamlinger av trekull 

eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, må kulturminnemyndighetene underrettes 

umiddelbart (kulturminnelovens § 8). Det forutsettes at nevnte pålegg bringes videre til 

dem som skal utføre arbeidet i marken. 

 

 

Fauske, 09.09.2013 

 

 

 

 

Even Ediassen 

rådmann 
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FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR FRADELING AV TO 

HYTTETOMTER VED SØRØSTSIDEN AV 

LANGVASSELVA/SULITJELMAVASSDRAGET VED SJØNSTÅDAL  
 

Vedlagt sendes forannevnte dispensasjonssak til uttalelse. Frist for uttalelse settes til 22. juli 

2013. 

 

Hva det søkes dispensasjon fra 

Det søkes om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, § 9 Generelle bestemmelser, 

nærmere bestemt § 9.1 a) hvor det bl. a. kreves en minsteavstand på 50 meter fra større 

vassdrag for bygging av hus og hytter og fradeling av tomter for slike bygg.  

 

Hva det søkes om 

Det søkes om fradeling av to hyttetomter ved sørsiden av Langvasselva (Sulitjelmavassdraget) 

og det er i den sammenheng oppgitt 3 alternative tomter/paseller. Det søkes primært om 

hyttetomter ved parsellene 1 og 2, alternativt ved parsell 3. Parsell 1 ligger ca 15 meter fra 

elvebredd, parsell 2 ca 27 meter og alternativ parsell 3 ca 40 meter fra elvebredden. 

 

Historikk 

Det er tidligere i den senere tid søkt to ganger om fradeling hyttetomtere på eiendommen uten 

at det har blitt gitt tillatelse til slik fradeling. Det var da søkt om hyttetomter i LNF-A-

områder. Denne gangen søkes det om to hyttetomter i et område som i kommuneplanen er 

lagt ut som LNF-C-område, dvs område hvor det kan etableres spredt hyttebygging. I 

planperioden kan det etableres 2 nye hytter i dette området. 

 

Alternative løsninger for tiltaket 

Alternative løsninger vil være å legge hyttetomtene lenger sørvestover på grunnlendt og litt 

tyngre tilgjengelig furuskogområder med lav skogbonitet i avstand minst 50 meter fra elva. 

Det virker det som om søker/kjøper synes dette blir for tung tilgjengelige områder å ha hytte. 

Det som i tillegg gjør det hele litt vanskelig, er at slike hyttetomter ikke skal legge beslag på 

skogsmark med middels skogbonitet eller bedre i henhold til reglene for områder for spredt 

hyttebygging. I tillegg må det også tas hensyn til mulig skredfare i området. Hyttetomtene bør 

så vidt mulig legges utenfor aktsomhetsområdet for snø- og steinskred eller til nøds helt i 

utkanten av dette. 
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Relevante verdier eller forhold som berøres  

Verdier som kan berøres er muligheten for friluftsferdsel (turgåing/fiske) langs sørsiden av 

vassdraget ved Sjønstådal. Av hensyn til slike interesser vil det være fornuftig at en sone 

langs elven ikke blir blokkert av hytter og hyttetomter for eksempel.  

 

I forbindelse med gjennomført kraftutbygging i Sulitjelmaområdet vil det være en viss risiko 

for dambrudd med påfølgende dambruddsbølge ned gjennom vassdraget.  

 

Forhold knyttet til ulike lover 

Saken må behandles etter plan-og bygningslovens bestemmelser og i forhold til 

kommuneplanens arealdel. Saken må også vurderes i forhold til kulturminner som evt kan bli 

berørt og i forhold til naturmangfoldsverdier. 

 

Saksbehandlers samlede vurdering av saken 

Saksbehandler viser til at det er lite aktuelt med noe særlig friluftsferdsel langs Langvasselvas 

sørøstre side. Områdene her i stor grad bratte og steinete og tillegg mye tilgrodd med skog og 

kratt. I tillegg så er det heller ikke så veldig attraktivt å fiske i elva p.g.a. tidligere 

forurensning. Det foregår lite friluftsferdsel her utenom den ferdsel grunneierne selv utøver. 

Slik sett synes det å kunne aksepteres å gi dispensasjon fra avstandskravet på 50 meter til 

vassdraget. 

 

Den maksimale dambruddsbølge som er beregnet i området omkring Sjønstådal synes ikke å 

ville medføre noe problem for etablering av hyttetomter på omsøkte parseller. Hyttene vil her 

ligge så vidt høyt at de ikke vil være utsatt for oversvømming hvis dambrudd skulle skje. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

 

Wilhelm Morgenstierne 

Skogbrukssjef 

 

 

 

Mottakere: 

 Balvatn reinbeitedistrikt  v/Per 

Olof Blind 

Ørnflogveien 17 8230 SULITJELMA 

Fylkesmannen i Nordland Moloveien 10 8002 BODØ 

Nordland fylkeskommune Kulturminner i Nordland 8048 BODØ 

NVE Region Nord Kongensgate 14 / 18 8514 NARVIK 

Reindriftsforvaltningen Nordland Sjøgata 78 8200 FAUSKE 

Sametinget Avjovargeaidnu 50 9730 KARASJOK 
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LANGVASSELVA/SULITJELMAVASSDRAGET VED SJØNSTÅDAL  
 

Vedlagt sendes forannevnte dispensasjonssak til uttalelse. Frist for uttalelse settes til 22. juli 

2013. 

 

Hva det søkes dispensasjon fra 

Det søkes om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, § 9 Generelle bestemmelser, 

nærmere bestemt § 9.1 a) hvor det bl. a. kreves en minsteavstand på 50 meter fra større 

vassdrag for bygging av hus og hytter og fradeling av tomter for slike bygg.  

 

Hva det søkes om 

Det søkes om fradeling av to hyttetomter ved sørsiden av Langvasselva (Sulitjelmavassdraget) 

og det er i den sammenheng oppgitt 3 alternative tomter/paseller. Det søkes primært om 

hyttetomter ved parsellene 1 og 2, alternativt ved parsell 3. Parsell 1 ligger ca 15 meter fra 

elvebredd, parsell 2 ca 27 meter og alternativ parsell 3 ca 40 meter fra elvebredden. 

 

Historikk 

Det er tidligere i den senere tid søkt to ganger om fradeling hyttetomtere på eiendommen uten 

at det har blitt gitt tillatelse til slik fradeling. Det var da søkt om hyttetomter i LNF-A-

områder. Denne gangen søkes det om to hyttetomter i et område som i kommuneplanen er 

lagt ut som LNF-C-område, dvs område hvor det kan etableres spredt hyttebygging. I 

planperioden kan det etableres 2 nye hytter i dette området. 

 

Alternative løsninger for tiltaket 

Alternative løsninger vil være å legge hyttetomtene lenger sørvestover på grunnlendt og litt 

tyngre tilgjengelig furuskogområder med lav skogbonitet i avstand minst 50 meter fra elva. 

Det virker det som om søker/kjøper synes dette blir for tung tilgjengelige områder å ha hytte. 

Det som i tillegg gjør det hele litt vanskelig, er at slike hyttetomter ikke skal legge beslag på 

skogsmark med middels skogbonitet eller bedre i henhold til reglene for områder for spredt 

hyttebygging. I tillegg må det også tas hensyn til mulig skredfare i området. Hyttetomtene bør 

så vidt mulig legges utenfor aktsomhetsområdet for snø- og steinskred eller til nøds helt i 

utkanten av dette. 
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Relevante verdier eller forhold som berøres  

Verdier som kan berøres er muligheten for friluftsferdsel (turgåing/fiske) langs sørsiden av 

vassdraget ved Sjønstådal. Av hensyn til slike interesser vil det være fornuftig at en sone 

langs elven ikke blir blokkert av hytter og hyttetomter for eksempel.  

 

I forbindelse med gjennomført kraftutbygging i Sulitjelmaområdet vil det være en viss risiko 

for dambrudd med påfølgende dambruddsbølge ned gjennom vassdraget.  

 

Forhold knyttet til ulike lover 

Saken må behandles etter plan-og bygningslovens bestemmelser og i forhold til 

kommuneplanens arealdel. Saken må også vurderes i forhold til kulturminner som evt kan bli 

berørt og i forhold til naturmangfoldsverdier. 

 

Saksbehandlers samlede vurdering av saken 

Saksbehandler viser til at det er lite aktuelt med noe særlig friluftsferdsel langs Langvasselvas 

sørøstre side. Områdene her i stor grad bratte og steinete og tillegg mye tilgrodd med skog og 

kratt. I tillegg så er det heller ikke så veldig attraktivt å fiske i elva p.g.a. tidligere 

forurensning. Det foregår lite friluftsferdsel her utenom den ferdsel grunneierne selv utøver. 

Slik sett synes det å kunne aksepteres å gi dispensasjon fra avstandskravet på 50 meter til 

vassdraget. 

 

Den maksimale dambruddsbølge som er beregnet i området omkring Sjønstådal synes ikke å 

ville medføre noe problem for etablering av hyttetomter på omsøkte parseller. Hyttene vil her 

ligge så vidt høyt at de ikke vil være utsatt for oversvømming hvis dambrudd skulle skje. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

 

Wilhelm Morgenstierne 

Skogbrukssjef 

 

 

 

Mottakere: 

 Balvatn reinbeitedistrikt  v/Per 

Olof Blind 

Ørnflogveien 17 8230 SULITJELMA 

Fylkesmannen i Nordland Moloveien 10 8002 BODØ 

Nordland fylkeskommune Kulturminner i Nordland 8048 BODØ 

NVE Region Nord Kongensgate 14 / 18 8514 NARVIK 

Reindriftsforvaltningen Nordland Sjøgata 78 8200 FAUSKE 

Sametinget Avjovargeaidnu 50 9730 KARASJOK 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FAUSKE KOMMUNE 

Plan/utvikling 

 

 

Postadresse: Postboks 93 8201 FAUSKE Telefon Faks Bankgiro: 4555 0700348/8951 0700415 

Besøksadresse: Torggata 21 75 60 40 00 75 60 40 01   

E-post: postmottak@fauske.kommune.no   Org. nr: 972 418 021 

 

 

   

Reindriftsforvaltningen Nordland 

Sjøgata 78 

8200 FAUSKE 
   

   

 

Saksbehandler:  Wilhelm Morgenstierne -  Telefon: 75 60 60 65 - Telefaks: 75 60 40 01 

 

 

Deres ref.:  Vår ref.: 13/5060/WMO  Dato: 12.06.2013 

 

 

90/2, 5, 6 - GISLAUG SELSTAD M.FL. - SØKNAD OM DISPENSASJON 

FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR FRADELING AV TO 

HYTTETOMTER VED SØRØSTSIDEN AV 

LANGVASSELVA/SULITJELMAVASSDRAGET VED SJØNSTÅDAL  
 

Vedlagt sendes forannevnte dispensasjonssak til uttalelse. Frist for uttalelse settes til 22. juli 

2013. 

 

Hva det søkes dispensasjon fra 

Det søkes om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, § 9 Generelle bestemmelser, 

nærmere bestemt § 9.1 a) hvor det bl. a. kreves en minsteavstand på 50 meter fra større 

vassdrag for bygging av hus og hytter og fradeling av tomter for slike bygg.  

 

Hva det søkes om 

Det søkes om fradeling av to hyttetomter ved sørsiden av Langvasselva (Sulitjelmavassdraget) 

og det er i den sammenheng oppgitt 3 alternative tomter/paseller. Det søkes primært om 

hyttetomter ved parsellene 1 og 2, alternativt ved parsell 3. Parsell 1 ligger ca 15 meter fra 

elvebredd, parsell 2 ca 27 meter og alternativ parsell 3 ca 40 meter fra elvebredden. 

 

Historikk 

Det er tidligere i den senere tid søkt to ganger om fradeling hyttetomtere på eiendommen uten 

at det har blitt gitt tillatelse til slik fradeling. Det var da søkt om hyttetomter i LNF-A-

områder. Denne gangen søkes det om to hyttetomter i et område som i kommuneplanen er 

lagt ut som LNF-C-område, dvs område hvor det kan etableres spredt hyttebygging. I 

planperioden kan det etableres 2 nye hytter i dette området. 

 

Alternative løsninger for tiltaket 

Alternative løsninger vil være å legge hyttetomtene lenger sørvestover på grunnlendt og litt 

tyngre tilgjengelig furuskogområder med lav skogbonitet i avstand minst 50 meter fra elva. 

Det virker det som om søker/kjøper synes dette blir for tung tilgjengelige områder å ha hytte. 

Det som i tillegg gjør det hele litt vanskelig, er at slike hyttetomter ikke skal legge beslag på 

skogsmark med middels skogbonitet eller bedre i henhold til reglene for områder for spredt 

hyttebygging. I tillegg må det også tas hensyn til mulig skredfare i området. Hyttetomtene bør 

så vidt mulig legges utenfor aktsomhetsområdet for snø- og steinskred eller til nøds helt i 

utkanten av dette. 
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Relevante verdier eller forhold som berøres  

Verdier som kan berøres er muligheten for friluftsferdsel (turgåing/fiske) langs sørsiden av 

vassdraget ved Sjønstådal. Av hensyn til slike interesser vil det være fornuftig at en sone 

langs elven ikke blir blokkert av hytter og hyttetomter for eksempel.  

 

I forbindelse med gjennomført kraftutbygging i Sulitjelmaområdet vil det være en viss risiko 

for dambrudd med påfølgende dambruddsbølge ned gjennom vassdraget.  

 

Forhold knyttet til ulike lover 

Saken må behandles etter plan-og bygningslovens bestemmelser og i forhold til 

kommuneplanens arealdel. Saken må også vurderes i forhold til kulturminner som evt kan bli 

berørt og i forhold til naturmangfoldsverdier. 

 

Saksbehandlers samlede vurdering av saken 

Saksbehandler viser til at det er lite aktuelt med noe særlig friluftsferdsel langs Langvasselvas 

sørøstre side. Områdene her i stor grad bratte og steinete og tillegg mye tilgrodd med skog og 

kratt. I tillegg så er det heller ikke så veldig attraktivt å fiske i elva p.g.a. tidligere 

forurensning. Det foregår lite friluftsferdsel her utenom den ferdsel grunneierne selv utøver. 

Slik sett synes det å kunne aksepteres å gi dispensasjon fra avstandskravet på 50 meter til 

vassdraget. 

 

Den maksimale dambruddsbølge som er beregnet i området omkring Sjønstådal synes ikke å 

ville medføre noe problem for etablering av hyttetomter på omsøkte parseller. Hyttene vil her 

ligge så vidt høyt at de ikke vil være utsatt for oversvømming hvis dambrudd skulle skje. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

 

Wilhelm Morgenstierne 

Skogbrukssjef 

 

 

 

Mottakere: 

 Balvatn reinbeitedistrikt  v/Per 

Olof Blind 

Ørnflogveien 17 8230 SULITJELMA 

Fylkesmannen i Nordland Moloveien 10 8002 BODØ 

Nordland fylkeskommune Kulturminner i Nordland 8048 BODØ 

NVE Region Nord Kongensgate 14 / 18 8514 NARVIK 

Reindriftsforvaltningen Nordland Sjøgata 78 8200 FAUSKE 

Sametinget Avjovargeaidnu 50 9730 KARASJOK 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FAUSKE KOMMUNE 

Plan/utvikling 

 

 

Postadresse: Postboks 93 8201 FAUSKE Telefon Faks Bankgiro: 4555 0700348/8951 0700415 

Besøksadresse: Torggata 21 75 60 40 00 75 60 40 01   

E-post: postmottak@fauske.kommune.no   Org. nr: 972 418 021 

 

 

   

NVE Region Nord 

Kongensgate 14 / 18 

8514 NARVIK 
   

   

 

Saksbehandler:  Wilhelm Morgenstierne -  Telefon: 75 60 60 65 - Telefaks: 75 60 40 01 

 

 

Deres ref.:  Vår ref.: 13/5060/WMO  Dato: 12.06.2013 

 

 

90/2, 5, 6 - GISLAUG SELSTAD M.FL. - SØKNAD OM DISPENSASJON 

FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR FRADELING AV TO 

HYTTETOMTER VED SØRØSTSIDEN AV 

LANGVASSELVA/SULITJELMAVASSDRAGET VED SJØNSTÅDAL  
 

Vedlagt sendes forannevnte dispensasjonssak til uttalelse. Frist for uttalelse settes til 22. juli 

2013. 

 

Hva det søkes dispensasjon fra 

Det søkes om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, § 9 Generelle bestemmelser, 

nærmere bestemt § 9.1 a) hvor det bl. a. kreves en minsteavstand på 50 meter fra større 

vassdrag for bygging av hus og hytter og fradeling av tomter for slike bygg.  

 

Hva det søkes om 

Det søkes om fradeling av to hyttetomter ved sørsiden av Langvasselva (Sulitjelmavassdraget) 

og det er i den sammenheng oppgitt 3 alternative tomter/paseller. Det søkes primært om 

hyttetomter ved parsellene 1 og 2, alternativt ved parsell 3. Parsell 1 ligger ca 15 meter fra 

elvebredd, parsell 2 ca 27 meter og alternativ parsell 3 ca 40 meter fra elvebredden. 

 

Historikk 

Det er tidligere i den senere tid søkt to ganger om fradeling hyttetomtere på eiendommen uten 

at det har blitt gitt tillatelse til slik fradeling. Det var da søkt om hyttetomter i LNF-A-

områder. Denne gangen søkes det om to hyttetomter i et område som i kommuneplanen er 

lagt ut som LNF-C-område, dvs område hvor det kan etableres spredt hyttebygging. I 

planperioden kan det etableres 2 nye hytter i dette området. 

 

Alternative løsninger for tiltaket 

Alternative løsninger vil være å legge hyttetomtene lenger sørvestover på grunnlendt og litt 

tyngre tilgjengelig furuskogområder med lav skogbonitet i avstand minst 50 meter fra elva. 

Det virker det som om søker/kjøper synes dette blir for tung tilgjengelige områder å ha hytte. 

Det som i tillegg gjør det hele litt vanskelig, er at slike hyttetomter ikke skal legge beslag på 

skogsmark med middels skogbonitet eller bedre i henhold til reglene for områder for spredt 

hyttebygging. I tillegg må det også tas hensyn til mulig skredfare i området. Hyttetomtene bør 

så vidt mulig legges utenfor aktsomhetsområdet for snø- og steinskred eller til nøds helt i 

utkanten av dette. 
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Relevante verdier eller forhold som berøres  

Verdier som kan berøres er muligheten for friluftsferdsel (turgåing/fiske) langs sørsiden av 

vassdraget ved Sjønstådal. Av hensyn til slike interesser vil det være fornuftig at en sone 

langs elven ikke blir blokkert av hytter og hyttetomter for eksempel.  

 

I forbindelse med gjennomført kraftutbygging i Sulitjelmaområdet vil det være en viss risiko 

for dambrudd med påfølgende dambruddsbølge ned gjennom vassdraget.  

 

Forhold knyttet til ulike lover 

Saken må behandles etter plan-og bygningslovens bestemmelser og i forhold til 

kommuneplanens arealdel. Saken må også vurderes i forhold til kulturminner som evt kan bli 

berørt og i forhold til naturmangfoldsverdier. 

 

Saksbehandlers samlede vurdering av saken 

Saksbehandler viser til at det er lite aktuelt med noe særlig friluftsferdsel langs Langvasselvas 

sørøstre side. Områdene her i stor grad bratte og steinete og tillegg mye tilgrodd med skog og 

kratt. I tillegg så er det heller ikke så veldig attraktivt å fiske i elva p.g.a. tidligere 

forurensning. Det foregår lite friluftsferdsel her utenom den ferdsel grunneierne selv utøver. 

Slik sett synes det å kunne aksepteres å gi dispensasjon fra avstandskravet på 50 meter til 

vassdraget. 

 

Den maksimale dambruddsbølge som er beregnet i området omkring Sjønstådal synes ikke å 

ville medføre noe problem for etablering av hyttetomter på omsøkte parseller. Hyttene vil her 

ligge så vidt høyt at de ikke vil være utsatt for oversvømming hvis dambrudd skulle skje. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

 

Wilhelm Morgenstierne 

Skogbrukssjef 

 

 

 

Mottakere: 

 Balvatn reinbeitedistrikt  v/Per 

Olof Blind 

Ørnflogveien 17 8230 SULITJELMA 

Fylkesmannen i Nordland Moloveien 10 8002 BODØ 

Nordland fylkeskommune Kulturminner i Nordland 8048 BODØ 

NVE Region Nord Kongensgate 14 / 18 8514 NARVIK 

Reindriftsforvaltningen Nordland Sjøgata 78 8200 FAUSKE 

Sametinget Avjovargeaidnu 50 9730 KARASJOK 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FAUSKE KOMMUNE 

Plan/utvikling 

 

 

Postadresse: Postboks 93 8201 FAUSKE Telefon Faks Bankgiro: 4555 0700348/8951 0700415 

Besøksadresse: Torggata 21 75 60 40 00 75 60 40 01   

E-post: postmottak@fauske.kommune.no   Org. nr: 972 418 021 

 

 

   

Nordland fylkeskommune 

Kulturminner i Nordland 

Fylkeshuset 

8048 BODØ 
   

   

 

Saksbehandler:  Wilhelm Morgenstierne -  Telefon: 75 60 60 65 - Telefaks: 75 60 40 01 

 

 

Deres ref.:  Vår ref.: 13/5060/WMO  Dato: 12.06.2013 

 

 

90/2, 5, 6 - GISLAUG SELSTAD M.FL. - SØKNAD OM DISPENSASJON 

FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR FRADELING AV TO 

HYTTETOMTER VED SØRØSTSIDEN AV 

LANGVASSELVA/SULITJELMAVASSDRAGET VED SJØNSTÅDAL  
 

Vedlagt sendes forannevnte dispensasjonssak til uttalelse. Frist for uttalelse settes til 22. juli 

2013. 

 

Hva det søkes dispensasjon fra 

Det søkes om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, § 9 Generelle bestemmelser, 

nærmere bestemt § 9.1 a) hvor det bl. a. kreves en minsteavstand på 50 meter fra større 

vassdrag for bygging av hus og hytter og fradeling av tomter for slike bygg.  

 

Hva det søkes om 

Det søkes om fradeling av to hyttetomter ved sørsiden av Langvasselva (Sulitjelmavassdraget) 

og det er i den sammenheng oppgitt 3 alternative tomter/paseller. Det søkes primært om 

hyttetomter ved parsellene 1 og 2, alternativt ved parsell 3. Parsell 1 ligger ca 15 meter fra 

elvebredd, parsell 2 ca 27 meter og alternativ parsell 3 ca 40 meter fra elvebredden. 

 

Historikk 

Det er tidligere i den senere tid søkt to ganger om fradeling hyttetomtere på eiendommen uten 

at det har blitt gitt tillatelse til slik fradeling. Det var da søkt om hyttetomter i LNF-A-

områder. Denne gangen søkes det om to hyttetomter i et område som i kommuneplanen er 

lagt ut som LNF-C-område, dvs område hvor det kan etableres spredt hyttebygging. I 

planperioden kan det etableres 2 nye hytter i dette området. 

 

Alternative løsninger for tiltaket 

Alternative løsninger vil være å legge hyttetomtene lenger sørvestover på grunnlendt og litt 

tyngre tilgjengelig furuskogområder med lav skogbonitet i avstand minst 50 meter fra elva. 

Det virker det som om søker/kjøper synes dette blir for tung tilgjengelige områder å ha hytte. 

Det som i tillegg gjør det hele litt vanskelig, er at slike hyttetomter ikke skal legge beslag på 

skogsmark med middels skogbonitet eller bedre i henhold til reglene for områder for spredt 

hyttebygging. I tillegg må det også tas hensyn til mulig skredfare i området. Hyttetomtene bør 
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så vidt mulig legges utenfor aktsomhetsområdet for snø- og steinskred eller til nøds helt i 

utkanten av dette. 

 

Relevante verdier eller forhold som berøres  

Verdier som kan berøres er muligheten for friluftsferdsel (turgåing/fiske) langs sørsiden av 

vassdraget ved Sjønstådal. Av hensyn til slike interesser vil det være fornuftig at en sone 

langs elven ikke blir blokkert av hytter og hyttetomter for eksempel.  

 

I forbindelse med gjennomført kraftutbygging i Sulitjelmaområdet vil det være en viss risiko 

for dambrudd med påfølgende dambruddsbølge ned gjennom vassdraget.  

 

Forhold knyttet til ulike lover 

Saken må behandles etter plan-og bygningslovens bestemmelser og i forhold til 

kommuneplanens arealdel. Saken må også vurderes i forhold til kulturminner som evt kan bli 

berørt og i forhold til naturmangfoldsverdier. 

 

Saksbehandlers samlede vurdering av saken 

Saksbehandler viser til at det er lite aktuelt med noe særlig friluftsferdsel langs Langvasselvas 

sørøstre side. Områdene her i stor grad bratte og steinete og tillegg mye tilgrodd med skog og 

kratt. I tillegg så er det heller ikke så veldig attraktivt å fiske i elva p.g.a. tidligere 

forurensning. Det foregår lite friluftsferdsel her utenom den ferdsel grunneierne selv utøver. 

Slik sett synes det å kunne aksepteres å gi dispensasjon fra avstandskravet på 50 meter til 

vassdraget. 

 

Den maksimale dambruddsbølge som er beregnet i området omkring Sjønstådal synes ikke å 

ville medføre noe problem for etablering av hyttetomter på omsøkte parseller. Hyttene vil her 

ligge så vidt høyt at de ikke vil være utsatt for oversvømming hvis dambrudd skulle skje. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

 

Wilhelm Morgenstierne 

Skogbrukssjef 

 

 

 

Mottakere: 

 Balvatn reinbeitedistrikt  v/Per 

Olof Blind 

Ørnflogveien 17 8230 SULITJELMA 

Fylkesmannen i Nordland Moloveien 10 8002 BODØ 

Nordland fylkeskommune Kulturminner i Nordland 8048 BODØ 

NVE Region Nord Kongensgate 14 / 18 8514 NARVIK 

Reindriftsforvaltningen Nordland Sjøgata 78 8200 FAUSKE 

Sametinget Avjovargeaidnu 50 9730 KARASJOK 
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FAUSKE KOMMUNE 

Plan/utvikling 

 

 

Postadresse: Postboks 93 8201 FAUSKE Telefon Faks Bankgiro: 4555 0700348/8951 0700415 

Besøksadresse: Torggata 21 75 60 40 00 75 60 40 01   

E-post: postmottak@fauske.kommune.no   Org. nr: 972 418 021 

 

 

   

Sametinget 

Avjovargeaidnu 50 

9730 KARASJOK 
   

   

 

Saksbehandler:  Wilhelm Morgenstierne -  Telefon: 75 60 60 65 - Telefaks: 75 60 40 01 

 

 

Deres ref.:  Vår ref.: 13/5060/WMO  Dato: 12.06.2013 

 

 

90/2, 5, 6 - GISLAUG SELSTAD M.FL. - SØKNAD OM DISPENSASJON 

FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR FRADELING AV TO 

HYTTETOMTER VED SØRØSTSIDEN AV 

LANGVASSELVA/SULITJELMAVASSDRAGET VED SJØNSTÅDAL  
 

Vedlagt sendes forannevnte dispensasjonssak til uttalelse. Frist for uttalelse settes til 22. juli 

2013. 

 

Hva det søkes dispensasjon fra 

Det søkes om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, § 9 Generelle bestemmelser, 

nærmere bestemt § 9.1 a) hvor det bl. a. kreves en minsteavstand på 50 meter fra større 

vassdrag for bygging av hus og hytter og fradeling av tomter for slike bygg.  

 

Hva det søkes om 

Det søkes om fradeling av to hyttetomter ved sørsiden av Langvasselva (Sulitjelmavassdraget) 

og det er i den sammenheng oppgitt 3 alternative tomter/paseller. Det søkes primært om 

hyttetomter ved parsellene 1 og 2, alternativt ved parsell 3. Parsell 1 ligger ca 15 meter fra 

elvebredd, parsell 2 ca 27 meter og alternativ parsell 3 ca 40 meter fra elvebredden. 

 

Historikk 

Det er tidligere i den senere tid søkt to ganger om fradeling hyttetomtere på eiendommen uten 

at det har blitt gitt tillatelse til slik fradeling. Det var da søkt om hyttetomter i LNF-A-

områder. Denne gangen søkes det om to hyttetomter i et område som i kommuneplanen er 

lagt ut som LNF-C-område, dvs område hvor det kan etableres spredt hyttebygging. I 

planperioden kan det etableres 2 nye hytter i dette området. 

 

Alternative løsninger for tiltaket 

Alternative løsninger vil være å legge hyttetomtene lenger sørvestover på grunnlendt og litt 

tyngre tilgjengelig furuskogområder med lav skogbonitet i avstand minst 50 meter fra elva. 

Det virker det som om søker/kjøper synes dette blir for tung tilgjengelige områder å ha hytte. 

Det som i tillegg gjør det hele litt vanskelig, er at slike hyttetomter ikke skal legge beslag på 

skogsmark med middels skogbonitet eller bedre i henhold til reglene for områder for spredt 

hyttebygging. I tillegg må det også tas hensyn til mulig skredfare i området. Hyttetomtene bør 

så vidt mulig legges utenfor aktsomhetsområdet for snø- og steinskred eller til nøds helt i 

utkanten av dette. 
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Relevante verdier eller forhold som berøres  

Verdier som kan berøres er muligheten for friluftsferdsel (turgåing/fiske) langs sørsiden av 

vassdraget ved Sjønstådal. Av hensyn til slike interesser vil det være fornuftig at en sone 

langs elven ikke blir blokkert av hytter og hyttetomter for eksempel.  

 

I forbindelse med gjennomført kraftutbygging i Sulitjelmaområdet vil det være en viss risiko 

for dambrudd med påfølgende dambruddsbølge ned gjennom vassdraget.  

 

Forhold knyttet til ulike lover 

Saken må behandles etter plan-og bygningslovens bestemmelser og i forhold til 

kommuneplanens arealdel. Saken må også vurderes i forhold til kulturminner som evt kan bli 

berørt og i forhold til naturmangfoldsverdier. 

 

Saksbehandlers samlede vurdering av saken 

Saksbehandler viser til at det er lite aktuelt med noe særlig friluftsferdsel langs Langvasselvas 

sørøstre side. Områdene her i stor grad bratte og steinete og tillegg mye tilgrodd med skog og 

kratt. I tillegg så er det heller ikke så veldig attraktivt å fiske i elva p.g.a. tidligere 

forurensning. Det foregår lite friluftsferdsel her utenom den ferdsel grunneierne selv utøver. 

Slik sett synes det å kunne aksepteres å gi dispensasjon fra avstandskravet på 50 meter til 

vassdraget. 

 

Den maksimale dambruddsbølge som er beregnet i området omkring Sjønstådal synes ikke å 

ville medføre noe problem for etablering av hyttetomter på omsøkte parseller. Hyttene vil her 

ligge så vidt høyt at de ikke vil være utsatt for oversvømming hvis dambrudd skulle skje. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

 

Wilhelm Morgenstierne 

Skogbrukssjef 

 

 

 

Mottakere: 

 Balvatn reinbeitedistrikt  v/Per 

Olof Blind 

Ørnflogveien 17 8230 SULITJELMA 

Fylkesmannen i Nordland Moloveien 10 8002 BODØ 

Nordland fylkeskommune Kulturminner i Nordland 8048 BODØ 

NVE Region Nord Kongensgate 14 / 18 8514 NARVIK 

Reindriftsforvaltningen Nordland Sjøgata 78 8200 FAUSKE 

Sametinget Avjovargeaidnu 50 9730 KARASJOK 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FAUSKE KOMMUNE 
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Besøksadresse: Torggata 21 75 60 40 00 75 60 40 01   

E-post: postmottak@fauske.kommune.no   Org. nr: 972 418 021 

 

 









 

FAUSKE KOMMUNE 

Plan/utvikling 

 

 

Postadresse : Postboks 93 8201 FAUSKE Telefon Faks Bankgiro: 4555 0700348/8951 0700415 

Besøksadresse: Torggata 21 75 60 40 00 75 60 40 01   

E-post: postmottak@fauske.kommune.no   Org. nr: 972 418 021 

 

 

   

Gislaug Selstad 

Fjordvangveien 4 

1450 NESODDTANGEN 
   

   

 

Saksbehandler:  Wilhelm Morgenstierne -  Telefon: 75 60 60 65 - Telefaks: 75 64 60 33 

 

 

Deres ref.:  Vår ref.: 13/7290/WMO  Dato: 03.09.2013 

 

 

90/2, 5, 6 - GISLAUG SELSTAD M.FL. - SØKNAD OM DELING AV 

GRUNNEIENDOM - SØKNAD OM FRADELING AV HYTTETOMT PÅ 

4 DEKAR VED SJØNSTÅDAL. ERVERVER: GISLAUG SELSTAD  
 

 

Det er fattet følgende vedtak i saken. 

 

VEDTAK : 
 

Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens § 12 tillatelse 

til omsøkte fradeling av hyttetomt på 4 dekar. 

 

 

 

Vedtaket kan påklages, jfr. FVL § 28 med 3 ukers klagefrist fra vedtaket er gjort kjent for 

søker, jfr. FVL § 29.  Klagen må begrunnes og stiles til Fylkesmannen i Nordland og sendes  

Fauske kommune, Postboks 93, 8201 Fauske. 

 

Merk! 

Partene gjøres oppmerksomme på at fradeling ikke kan gjennomføres før tillatelse også er gitt 

med hjemmel i plan- og bygningsloven. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Wilhelm Morgenstierne 

Skogbrukssjef 

 

 

 
Kopi til:    

Bjørn Robert Jensen Myrveien 13 8230 SULITJELMA 

Liv Sivertsen Reitanveien 3 8210 FAUSKE 

May Larsen Helsetunet 11 8200 FAUSKE 
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 FAUSKE KOMMUNE  

 

ADMINISTRATIVT VEDTAK  

 

      JournalpostID:   13/7275      

      Arkiv sakID:    13/1229  Saksbehandler :   Wilhelm Morgenstierne  
  

Sak nr.:    094/13 Delegert plan- og utviklingsutvalg Dato:  03.09.2013 

 

 

 

90/2, 5, 6 - GISLAUG SELSTAD M.FL. - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM 

- SØKNAD OM FRADELING AV HYTTETOMT PÅ 4 DEKAR VED SJØNS TÅDAL. 

ERVERVER: GISLAUG SELSTAD 

   

 

 

Saksutredning: 
 

Eiendom: 

Kommune Gnr. Bnr. Fnr. Snr. ID andel Eiendomsnavn 
Fauske 90 2     

Fauske 90 5     

Fauske 90 6     

 

Eier/selger: 

Navn Adresse 
Bjørn Robert Jensen Myrveien 13, 8230 Sulitjelma 

Liv Sivertsen Reitanveien 3, 8210 Fauske 

May Larsen Helsetunet 11, 8200 Fauske 

Gislaug Selstad Fjordvangveien 4, 1450 Nesoddtangen 

 

Kjøper/erverver: 

Navn Adresse 
Gislaug Selstad Fjordvangveien 4, 1450 Nesoddtangen 

 

Saksforhold: 
 Bebygd (j/n) N  Samsvar med godkjent plan (j/n) N 

 Adkomst dyrka jord (j/n) N  Ivaretar kulturlandskapshensyn (j/n) J 

 Adkomst gjennom tunet (j/n) N  Avstand tun, meter 300 

 Flere våningshus (j/n) N  Adkomst gårdsvei (j/n) J 

 Grenser bolig / hytte (j/n) N  Vernskog (j/n) J 

 Grenser dyrka jord(j/n) N   

 

 

Det søkes om fradeling av en hyttetomt på 4 dekar, i et område som ligger ca 110 mete r o.h. 

Omsøkte hyttetomt ligger dels på en bergrygg som er bevokst med litt lauv og furuskog på 

uproduktiv skogsmark. Den øvrige del av tomtearealet består av skogsmark med lav til middels 

bonitet og er bevokst med glissen lauvskog. 

 

Det ble opprinnelig søkt om fradelingstillatelse for 2 hyttetomter. Søker som består av et sameie 

på fire personer har imidlertid kommet til at det kun er aktuelt å fradele en hyttetomt, men at 



denne skal være så vidt stor som 4 dekar. Søker tenker seg at de to hyttetomtene det tidligere var 

søkt om, kan slås sammen til ei tomt. 

 

Eiendommen er ikke bebodd av noen av de fire sameierne og er heller ikke i jordbruksmessig 

drift. Det synes å være ubetydelig med skogsdrift på eiendommen som av eierne først og fremst 

benyttes som en fritidseiendom. 

 

Omsøkte hyttetomt ligger i et område som i kommuneplanen er lagt ut som område for spredt 

hyttebygging med mulighet for å bygge to hytter i planperioden. Det er i planperioden foreløpig 

ikke bygd noen hytter i området. I de områder som i kommuneplanens arealdel er satt av til 

spredt hyttebygging, er det ikke tillatt å fradele større hyttetomter enn maksimum 1 dekar. 

Hyttetomter i slike områder, skal ikke fradeles på areal med middels eller høy skogbonitet. 

Omsøkte tomt ligger også nærmere Langvasselva enn kommuneplanens arealdel foreskriver. 

 

Omsøkte hyttetomt ligger på sørsiden av Langvasselva. For å komme til hyttetomten og 

eiendommens arealer her, må man gå over ei bru som synes å ha en noe dårlig kvalitet. Det kan 

neppe kjøres over med vanlig jordbrukstraktor. Arealene ligger slik sett noe vanskelig til med 

henblikk på fremtidig skogsdrift. 

 

Oversikt over areal til landbrukseiendommen og omsøkte parsell: 
da Parsell 1, da Parsell 2, da Parsell 3, da

Fulldyrket lettbrukt jord

Mindre lettbrukt fulldyrka jord

Fulldyrka tungbrukt jord

Sum fulldyrka jord

Overflatedyrka jord

Innmarksbeite 6,8

Sum overflaltedyrka/innmarksbeite 6,8

Skog, særs høg bonitet

Skog, høg bonitet 82,1

Skog, middels bonitet 1102,7

Skog, lav bonitet 2208,6 2,5

Sum produktiv skog 3393,4 2,5

Uproduktiv skog 1542,6 1,5

Myr 384

Annen jorddekt fastmark 401,6

Grunnlendt areal/fjell i dagen 1292

Ikke klassifisert

Sum uproduktive areal 3620,2 1,5

Totalt areal 7020,4 4

Vurderingsprinsippene i naturmangfoldlovens §8, § 9, § 10, § 11 og § 12 er med å danne 

grunnlag for saksbehandlers vurdering. Med grunnlag i de data som er registrert i Naturbasen og 

Artsdatabanken og den kunnskap saksbehandler selv har, synes omsøkte fradelinger ikke å 

komme i konflikt med verdifulle naturtyper, rødlistearter eller naturvernede områder. 

 

Saken må behandles etter jordlovens § 12. 

§ 12 i jordloven. Deling  



       Deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk må 
godkjennast av departementet. Det same gjeld forpakting, tomtefeste og liknande leige 
eller bruksrett til del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan 
seiast opp av eigaren (utleigaren). Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til 
eigedomen og partar i sameige.  

       Skal dyrka jord takast i bruk til andre formål enn jordbruksproduksjon, eller skal 
dyrkbar jord takast i bruk slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida, kan 
samtykke til deling ikkje givast utan at det er gitt samtykke til omdisponering etter § 9.  

       Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om 
delinga legg til rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga 
inngår mellom anna omsynet til vern av arealressursane, om delinga fører til ei 
driftsmessig god løysing, og om delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for 
landbruket i området. Det kan leggjast vekt på andre omsyn dersom dei fell inn under 
formålet i jordlova.  

       Sjølv om det etter tredje ledd ikkje ligg til rette for å gi samtykke til deling, kan 
samtykke givast dersom deling vil vareta omsynet til busetjinga i området.  

       Samtykke til deling kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei 
føremåla som lova skal fremja.  

       Føresegnene gjeld utan omsyn til om ein eigedom har fleire registernemningar når 
eigedomen eller ideell del av han er på same eigarhand og etter departementet sitt 
skjønn må reknast som ei driftseining.  

       Samtykke til deling er ikkje nødvendig når særskild registrert del av eigedom vert 
seld på tvangssal. Det same gjeld dersom det i samband med offentleg jordskifte er 
nødvendig å dela eigedom.  

       Dersom deling ikkje er rekvirert innan tre år etter at samtykke til deling er gitt, fell 
samtykket bort.  

       Departementet kan gi forskrift om høve til frådeling av mindre areal utan 
godkjenning i samband med grensejustering etter matrikkellova.  
 

 

Den omsøkte tomten har ikke skogbonitet som er så god som middels eller bedre.  Arealet har 

lav til middels skogbonitet og er dels uproduktiv skogsmark. I tillegg skaper Langvasselva et 

visst adkomstproblem i tilknytning til skogsdrift, særlig tyngre skogsdrift. Det vil primært være 

om vinteren når det tykk is på elven og ikke for mye snø at det vil passe best med skogsdrift i 

området. Omsøkte tomt ligger slik plassert på eiendommen at fradelingen vil kunne sies å være 

arronderingsmessig fornuftig med hensyn til fremtidig skogsdrift og synes ikke å ville medføre 

drifts- og/eller miljømessige ulemper av betydning for landbruk i området. 

 

Med grunnlag i det forannevnte kan omsøkte fradeling av hyttetomt på 4 dekar anses som 

akseptabel med hensyn til å legge til rette for en hensiktsmessig bruksstruktur i landbruket. Ingen 

av de tre omsøkte parsellene synes å ville medføre drifts- og/eller miljømessige ulemper av 

betydning for jord- og skogbruket. 

 

 

 



 

 

 

 

VEDTAK : 
 

Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens § 12 tillatelse 

til omsøkte fradeling av hyttetomt på 4 dekar. 

 

Fauske, 03.09.2013 

 

 

 

Wilhelm Morgenstierne 

skogbrussjef 
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 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   13/7602      

      Arkiv sakID.:   10/2558  Saksbehandler:  Lise Gunn Hansen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    070/13 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  25.09.2013 

 

 

 

LEIEKJØRING/ERVERVSKJØRING MED SNØSKUTER 2011-2013  

   
Vedlegg:   Sak 07711 i Plan- og utviklingsutvalget 

 

Sammendrag: 
Plan- og utviklingsutvalget gjorde den 18.01.2011 vedtak om tildeling av de 10 ledige løyvene 

for leie/ervervskjøring med snøskuter 2011/2013. 

 

Saksopplysninger: 

Vedtaket i Plan- og utviklingsutvalget er ikke begrenset når det gjelder tidspunkt, men i 

overskriften er tidspunktet satt til 2011 – 2013 og vi forutsetter at vedtaket har gyldighet til 

31.12.2013.  

 

Miljøverndepartementet har gitt beskjed om at forsøksordningen som vi deltar i, opphører 1. mai 

2014.  Hvordan motorisert ferdsel i utmark skal forvaltes etter denne dato, vites pr dags dato 

ikke. 

 

Leie-/ervervskjøring blir tildelt etter annonsering i avisene og på våre nettsider og tildeles av 

Plan- og utviklingsutvalget, vanligvis for en 3-årsperiode. 

 

Saksbehandlers vurdering: 

I og med at det er uklart hvordan motorisert ferdsel i utmark skal forvaltes etter 1. mai 2014, 

foreslår Rådmannen at gjeldende løyver for leie/ervervskjøring med snøskuter prolongere til og 

med 11. mai 2014 (2. søndag i mai 2014). 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Vedtak i sak 77/11 i Plan- og utviklingsutvalget vedr leie-/ervervskjøring med snøskuter 

prolongeres fram til og med 11. mai 2014. 

 

Fauske, 13. 09.2013 

 

 

Even Ediassen 

rådmann 

 

 

 



 



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 
 

      JournalpostID:   10/11317      

      Arkiv sakID.:   10/2762  Saksbehandler:  Wigdis Pettersen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    007/11 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  18.01.2011 

 

 

 

LEIEKJØRING/ERVERVSKJØRING MED SNØSKUTER 2011-2013 

   

 
Vedlegg: Annonsetekst leiekjøring 

Bestemmelser for løyveinnehavere 

Rapporteringsskjema for ervervskjøring 

Søknad fra: 

Sulitjelma Turistsenter AS, Sulitjelma 

Byggetjenester v/Kjell Basse Lund, Sulitjelma 

Erland Lundli, Fauske 

 

Sammendrag: 

 

I tråd med kommunestyrets vedtak i sak 9/97 i forbindelse med generelle retningslinjer for 

leiekjøring med snøskuter, er det annonsert 10 ledige løyver for transport med snøskuter i 

Fauske kommune. Det er 8 i Sulitjelma, 1 i Klungsetmarka og 1 i Valnesfjord vest. 

Løyvene er lyst ledig fram til nytt regelverk for motorferdsel i utmark og vassdrag trer i kraft, 

dog ikke lenger enn utgangen av 2013. 

 

Løyvene har tidligere vært tildelt etter vilkår vedtatt i tilknytning til reguleringsplan med tema 

motorferdsel i Fauske kommune.  Her går det fram at intensjonene/rettledningen som er gitt i 

rundskriv T-1/96 fra Miljøverndepartementet (MD) skal danne grunnlag for leiekjøringa. 

Leiekjøring skal bl a benyttes til: 

 

- Transport mellom bilvei og hytte 

- Tilsyn med privat hytte etter oppdrag fra eieren 

- Transport for massemedia på reportasjeoppdrag 

- Transport av funksjonshemmede 

- Transport av ved 

 

Videre heter det at “Personer som har hatt slik tillatelse tidligere, og benyttet denne lovlig, bør 

normalt prioriteres fremfor nye søkere.  Det er ønskelig med en viss kontinuitet i det 

næringsgrunnlag leiekjøring kan gi.” 

 

Saksopplysninger: 

 

Ved søknadsfristens utløp – 30. november 2010 - var det kommet inn skriftlig 3 søknader, 2 er i 

Sulitjelma og 1 er på Klungset. 

De 2 i Sulitjelma er:  

Sulitjelma Turistsenter AS som søker om 6 løyver.                                                

Byggetjenester v/Kjell Basse Lund som søker om 2 løyver. 

Erland Lundli søker om 1 løyve på Klungset. 



Løyvet i Valnesfjord vest er det ingen som har søkt på. 

 

I 2009 har det vært fire løyveinnehavere som som har benyttet løyvene sine. 

 

Sulitjelma Turistsenter AS              4 løyver 

Sulitjelma Adventure AS                2 løyver (gikk konkurs i 2010) 

Byggetjenester v/KBL                    2 løyver 

Erland Lundli                                  1 løyve 

 

Alle har fulgt de retningslinjene for leiekjøring i Fauske kommune som er vedtatt av Plan- og 

utviklingsutvalget under sak 76/05, 13.10.2005, unntatt Sulitjelma Adventure AS som ikke 

leverte rapport fordi firma gikk konkurs. 

Knut Forgren hadde 1 løyve, men benyttet det ikke. 

 

Ang. rapporteringen for forrige år vises det til sak 071/10 i PLUT 16.11.2010 – Referatsaker i 

perioden.     

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Det er uvisst når nytt regelverk for motorisert ferdsel i utmark og vassdrag trer i kraft.  I brev fra 

Kommunal- og regionaldepartementet heter det at forsøksordningen forlenges fram til ny lov trer 

i kraft, og det er ikke satt noen eksakt dato.   

Leiekjøringen har iflg. rapporten for forrige år gått betraktelig ned, men det kan skyldes 

snøforholdene. 

 

Det foreslås at alle 3 søkerne får tildelt det antall løyver som de har søkt om. 

 

INNSTILLING : 

 

Følgende løyver for leiekjøring tildeles fram til nytt regelverk for motorisert ferdsel i 

utmark trer i kraft, maksimalt fram til 31.12.2013 slik: 

 

Sulitjelma: 

Sulitjelma Turistsenter AS                         6 løyver 

Byggetjenester v/Kjell Basse Lund           2 løyver 

 

Klungset: 

Erland Lundli                                             1 løyve 

 

 

Felles for løyvene: 

Løyvene gis med grunnlag i vilkår for motorisert ferdsel i Fauske kommune og 

bestemmelser for løyveinnehavere vedtatt i PLUT-sak 76/05. 

 

Løyveinnehaver må selv sørge for dispensasjon for leiekjøring i Saltdal kommune, samt 

event. søke dispensasjon fra vernebestemmelsene for Junkerdal nasjonalpark. 

 

Det er utformet et rapporteringsskjema som hver av løyveinnehaverne skal fylle ut og 

returnere til kommunen ved sesongens slutt, senest 20. mai.  Begrunnelsen for dette er å 

synliggjøre det næringsgrunnlaget som leiekjøringen gir. 



 

 

PLUT-007/11 VEDTAK-  18.01.2011 
 

Ronny Borge (H) foreslo: 

De 8 ledige løyvene i Sulitjelma for leiekjøring med snøscooter fordeles på følgende 

måte: 

Sulitjelma Turistsenter  5 løyver 

Byggtjenester   3 løyver 

 

Det ledige løyvet på Klungset tildeles Erland Lundli. 

 

Det ledige løyvet i Valnesfjord tildeles Trygve Karlsen. 

 

Søknad fra Knut Forsgren avslås, da han ikke har levert rapport for 2010. 

 

Søknad fra Per Gunnar Skotåm avslås, da søknaden gjelder beltevogn. 

 

 

H’s forslag samt innstillingens felles for løyvene ble enstemmig vedtatt. 

 

 

VEDTAK: 

De 8 ledige løyvene i Sulitjelma for leiekjøring med snøscooter fordeles på følgende 

måte: 

Sulitjelma Turistsenter  5 løyver 

Byggtjenester   3 løyver 

 

Det ledige løyvet på Klungset tildeles Erland Lundli. 

 

Det ledige løyvet i Valnesfjord tildeles Trygve Karlsen. 

 

Søknad fra Knut Forsgren avslås, da han ikke har levert rapport for 2010. 

 

Søknad fra Per Gunnar Skotåm avslås, da søknaden gjelder beltevogn. 

 

Felles for løyvene: 

Løyvene gis med grunnlag i vilkår for motorisert ferdsel i Fauske kommune og 

bestemmelser for løyveinnehavere vedtatt i PLUT-sak 76/05. 

 

Løyveinnehaver må selv sørge for dispensasjon for leiekjøring i Saltdal kommune, samt 

event. søke dispensasjon fra vernebestemmelsene for Junkerdal nasjonalpark. 

 

Det er utformet et rapporteringsskjema som hver av løyveinnehaverne skal fylle ut og 

returnere til kommunen ved sesongens slutt, senest 20. mai.  Begrunnelsen for dette er å 

synliggjøre det næringsgrunnlaget som leiekjøringen gir. 
 

 

Rett utskrift bekreftes 

 



Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    

 

 

 

 



 

 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 
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      Arkiv sakID.:   13/1661  Saksbehandler:  Lise Gunn Hansen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans:  
 

Sak nr.:    071/13 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  25.09.2013 

 

 

 

 

SØKNAD - GRAVING AV DRENERINGSGRØFT/MASSE V/HYTTE I SULITJELMA. 

   

 
Vedlegg: - Søknad om dispensasjon for graving av dreneringsgrøft v/hytte i Sulitjelma, datert 27.08.2013 

- Uttalelse fra Nordland Fylkeskommune, datert 11.09.2013 

- Kartutsnitt 

- Div bilder 

 

Sammendrag: 
 

Fauske kommune har mottatt søknad fra Jon Inge Eliassen, Bodø, om å kjøre minigraver fram til 

hytta, samt å grave dreneringsgrøft v/hytte i Sulitjelma.  Saken må behandles som 

dispensasjonssak etter plan- og bygningsloven i og med at dette gjelder motorisert ferdsel på 

barmark. 

 

Saksopplysninger: 

 

Søknaden gjelder ferdsel på barmark og må behandles av Planutvalget som dispensasjonssak 

etter plan- og bygningsloven, da all barmarkferdsel i hht kommunedelplan med tema 

motorferdsel er forbudt, og ved behov for ferdsel på barmark, skal det søkes dispensasjon. 

 

Eliassen søker om å kjøre minigraver fram til hytta, som ligger ca 50 m fra parkeringsplassen 

ved  Balvannsveien, samt graving av dreneringsgrøft ved hytta. Dette fordi hytta over år har 

beveget seg pga telehiv.  For å bøte på dette, må det graves en dyp dreneringsgrøft på baksiden 

av hytta. 

 

Saken er sendt på høring til Reindriftsforvaltningen, Balvatn Reinbeitedistrikt, Fylkesmannen i 

Nordland og Nordland Fylkeskommune med frist 18.09.2013. Det er pr i dag kommet uttalelse 

fra Nordland Fylkeskommune.  De har ingen merknader til søknaden. 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Hytta ligger ca 50 m fra parkeringsplassen v/Balvannsveien og det er en tydelig gangsti fram til 

hytta. Rådmannen anser det slik at kjøring på gangstien ikke vil medføre terrengskader, bl a pga 

terrengets beskaffenhet.  I tillegg er det meget kort avstanden fra veien til hytta. 

 

Planutvalget har tidligere innvilget dispensasjon for bruk av minigraver, bl a i forbindelse med 

utgraving av nausttomt ved Kjelvatnet. 

 



Rådmannen foreslår at det innvilges dispensasjon som omsøkt. 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19.3 innvilges følgende dispensasjon fra 

kommunedelplan med tema motorferdsel: 

 

Jon Inge Eliassen, Bodø, innvilges dispensasjon for kjøring av minigraver fra 

parkeringsplass ved Balvannsveien og fram til hytta som ligger ca 50 meter fra veien, 

samt graving av dreneringsgrøft ved hytta. Det settes følgende vilkår: 

 

1) Ferdselen må være utført innen 01.12.2013. 

2) Ferdselen må skje på hverdager mellom kl 07.00 og 22.00 

3) Trase er via gangsti fra parkeringsplassen og korteste vei fram til hytta. 

4) Søker må selv innhente tillatelse fra grunneier 

5) Eventuelle skader på terrenget må utbedres av søker. 

 

 

Fauske, 16.09.2013 

 

 

Even Ediassen 

rådmann 

 

 

 

 



 

________________________________________________________________  
 

Fra:   Jon-Inge Eliassen  

Sendt: 27.08.2013  

Til:   Lise Gunn Hansen  

Kopi:    

Emne:  Søknad  

________________________________________________________________  
 
 
 Graving av dreneringsgrøft/masse på  hytte i Sulitjelma gnr 119 bnr 1 9155 Fauske. 
 
  
 
Hytta står i skrått terreng og har over år beveget seg framover pga telehiv. Det har over år forsøkt gravd 
grøft på baksiden samt markisolert for store summer uten at det har blitt i orden. I 2009 fikk vi gravd 
strømkabel til hytta. Vintrene etter det har hytta løftet seg på den enden der kabelgrøfta kommer ned. I år 
forsøkte jeg å grave ved pilarene nærmest kabelgrøfta og det må, etter min mening, komme sigende vann 
langs grøftetraseen og under hytta. Problemer kan enkelt løses med å grave en dypere/større 
dreneringsgrøft på baksiden av hytta. 
 
Jeg har vært i kontakt med Fauske Lysverk som gravde kabelen, men de hadde ikke noen garantier på 
gravingen. 
 
·      Alternativ 1: Jeg søker herved om å få kjøre samme type minigraver som Fauske Lysverk brukte i 
2010 opp til hytta for å grave ut grøften/massen. Fauske Lysverk benyttet min gangvei til graveren og det 
er ikke noen skader etter dette.  Avstanden fra min parkeringsplass og opp der grøfta begynner er ca 50 
meter. Dette er ikke lengre enn at det går an å legge ut plank for å belte graveren på. 
 
  
 
·      Alternativ 2: Hvis dere ikke vil gi meg tilatelse å kjøre graveren opp til hytta må jeg gå til innkjøp av 
minigraver og søke dere å få løftet den opp de 50 meterne fra parkeringen til hytta med helikopter. 
 
  
 
  
 
·     Alternativ 3: Jeg må frakte egen minigraver med snøscooter og la den stå parkert over vinteren og 
grave grøften året etter. 
 
  
 
Statskog ved Helene Holmvik var den 26/8 på befaring ved min hytte og kan kontaktes for mer 
informasjon.  Jeg håper dere kan se på dette da jeg er meget fortvilt over situasjonen og de 
konsekvenser dette kan få om jeg ikke får ordnet dette. 
 
  
 
MVH Jon Inge Eliassen 
 
Nordlysbuen 12 
 
8007 Bodø 
 



Tel 48168063 
 
 
 
 



Veien opp til 
hytta fra 
parkering 



Kabel 
grøft i 
dag 



2013 



 

 

Baksiden 
hvor det 
må graves 
ut/grøft 

B 

2009 
etter 
graving 
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