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Sak nr.   Dato 
017/21 Plan- og utviklingsutvalg 26.01.2021 

 
 
119/1 - Cato Lund - Søknad om garasje - Sulitjelma 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

I medhold av Plan- og bygningslovens §19-2 avslås dispensasjon fra byggrense i Kommuneplanens 
arealdel §3.1.2 Byggegrense, for oppføring av garasje i Bursimarka, Sulitjelma gnr. 119 bnr. 1.  
 
Garasje tilpasset eiendommen/byggelinje vil kunne godkjennes administrativt ved innsending av 
evntuelle nye tegninger og situasjonskart  jf. Plan og Bygningslovens §20-1,4 e.  
 

 
Vedlegg: 
31.08.2020 119/1 - Cato Lund - Søknad om tillatelse til tiltak - Frittstående garasje 1451087 

31.08.2020 E-post 1451088 

31.08.2020 Bekreftelse Statskog 1451089 

31.08.2020 Brev(1272676) 1451090 

31.08.2020 Fasadetegninger og mål 1451091 

31.08.2020 Geolog-2020-05-07_skredfare_Bursimarka_Sulitjelma 1451092 

31.08.2020 Kart 1 1451093 

31.08.2020 Kart 2 1451094 

31.08.2020 Kvittering Nabovarsel Myrveien 1 1451095 

31.08.2020 Kvittering nabovarsel Statskog epost 1451096 

31.08.2020 Nabovarsel 1451097 

31.08.2020 Plantegning 1451098 

31.08.2020 Søknad dispensasjon for byggegrense langs kommunal vei 1451099 
 
Sammendrag: 
Det søkes dispensasjon fra byggegrense vei, for oppføring av garasje i Sulitjelma. Tiltakshaver har søkt 
om festepunkt for oppføring av garasje i sak no. 174/20. Her har saksbehandler kommet frem til at 
kriterier til å kunne fravike bestemmelsen om utarbeidelse av reguleringsplan. Noe som er vektlagt 
videre i saken,se vedlegg «Brev». Det er ikke blitt tildelt adresse eller festenummer på tiltaket.  
Tiltakshaver ønsker å oppføre 50m2 garasje i nærhet til kommunal vei.  
 
Saksopplysninger: 
Søknad om dispensasjon mottatt 28.08.20. Det søkes dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel sjø og 
land 2018-2030 §3.1.2 byggegrense, byggegrense skal gå i en avstand på 15m midt vei fra kommunal 
vei. 
Tiltaket er iht. mottatt situsjonskart 6,5m midt vei. 



 
Tiltakshaver informerer om årsaken til søknad om dispensasjon er at tomten grensern mot en fjellknaus. 
Garasjen blir 50m2 og vil bli plassert så langt unna vei som mulig på tomten og bygget vinkles langs 
veien slik at det blir god plass for å snu og håndtere bil og utstyr utenfor garasjen uten å komme i 
konflikt med veien. 
 
Tiltaket ligger i NVE sitt kartlag for aktsomhetsområder,så det er vedlagt uttalelse fra geolog, herunder 
omtalt som garasje 2:  
«Avstanden opp til antatt utløsningsområde for snøskred er minst 170 meter for den nedre planlagte 
garasjen (garasje 1) og rundt100 meter for den øvre garasje 2. Nedre garasje er i tillegg tenkt plassert 
nedenfor en liten fjellrygg,og denne vil danner en naturlig voll mot eventuelle skred. 
Gitt avstander, terreng og vegetasjon ligger begge garasjene utenfor teoretisk utløpssone for snøskred. 
Konklusjon: På bakgrunn av skredhistorikk, vegetasjon og lokale terrengformer vurderer undertegnede 
skredfaren generelt som liten, både for planlagt garasje 1 og 2.» 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Tiltaket ble sendt på høring til VVA som bemerker at tiltaket står for nært vei, og at det ikke er ønskelig 
da dette er Deres ansvar.  
Tiltaket er for nært vei, og med biloppstillingsplass på forkant av garasjen, vil dette kunne bli ett utsatt 
området for skade fra eksempelvis brøyting.  
Det er i og for seg meget bra at tiltakshaver har tenkt på snuplass og arealer foran garasjen, men at 
tiltaket må i sin helhet trekkes bak eller minskes.  
 
Det vurderes dithen at tiltaket kan tilpasses tomten og forholdene, og at det ikke foreligger noe særlige 
grunner til at garasjen skal ha den størrelsen som det søkes om.  
Det kan derfor ikke vurderes som tiltaket har vesentlig fordel med å bli innvilget, og tiltaket kan derfor 
ikke tillates.  
 
 
 
 
 
Helge Akerhaugen 
kommunedirektør 
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Byggesøknad for deg som

 

V

ønsker å bygge eller rive

Du kan bruke dette skjemaet for små byggeprosjekter. Kryss av i listen under:

D Bygge tilbygg — mindre enn 50 m2 Bygge frittllggende bygning -mlndre enn 70 m2

OBS: ikke påbygg og hvor ingen skal bo eller overnatte.

D Rwe et tilbygg — mindre enn SO m? G Rive frittliggende bygning — mindre enn 70 m2 som

ikke er godkjent som bolig eller til overnatting.

[:l Annet (kun etter avtale med kommunen):

Beskriv med egne ord hva du skal gjøre:

Det søkes om å bygge garasje på nyopprettet punktfeste

Punktfestet er ikke opprette pga ferieavvikling. men bekreftelse fra Statskog er vedlagt søknad.

Fylles ut til slutt: Trenger du dispensasjon eller andre tillatelser?

Ja, søknad ervedlagt D Ja, tlLlateLse/vedtak er vedlagt [] Neljeg trenger ikke

9  l  l  0  .  - - -  o  .  l
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Dette skjemaetkan brukes<stedetforblankett5153 Side 1 av  a
Relevante opplysningene du grr  ;  denne søknaden og vedleggene bllr reglstrert  x matrlkkelen (elendomsregwsteret).



Byggesøknad for deg som skal bygge eller  rive.

  

A. Hvilken  eiendom  skal du bygge eller rive på? ?  Velvrseren stega

[ AdressezBurSimarka l Gårdsnrz119 Bruksnrz'] ;
. . l ° _ .

POStnr/sted28230 Sulltjelma KommunezFaUSke ); Festenr: Ikke fatt Seksjonsnr;

B.  Navn  og kontaktinformasjon til deg som søker '  ?  , vemseren Steel

? NavnzcatO Lund Telefon:

,  E—postzcato.lund@sbnett.no iMobilz90923029

Adresse (hvis du bor et annet sted enn der du skal bygge/rive):

Bursimarka 25

8230Sulitjelma

C.  Hvilke  kommunale  planer  gjelder for din  eiendom? ?  Vemseren stegl

Du kan bestille disse fra kommunen, eller finne dem på kommunens nettside.

Flere kryss kan være nødvendig:

E Kommuneplan

D Reguleringsplan % Navn/nummerpåplan:
l

D Andreplamer‘) % Navn/nummerpåplan:

D. Hvor stort kan du bygge? ?  Vemseren steg2

Hva er beregningsmåten for grad av utnytting for eiendommen din?
Dette står i planen du oppga ovenfor, 0g bestemmer hvordan du skal regne nedenfor (Sett kryss)

IX; BYA » Bebygd areal i mZ G BRA — Bruksareal l” m2 G TfBRA — Tillatt bruksareal l m1

E %BYA*Bebygd areal I  % D %BRA — BruKsareal i  % D %TU  — Tillatt utnyttelsesgrad l  %

G U—grad (denne betegnelsen brukes i enkelte eldre planer)

Arealer og grad av  utnytting '  7  Vemseren ”Hm
stort kan du bygge"

Oppgi arealet til alle bygninger på eiendommen din, 0g regn ut ny grad av

utnytting. Bruk den beregningsmåten du krysset av for over.

Tillatt grad av utnytting: Punktfeste

Å—i
Tomtens nettoareal- PU n ktfeSt  j

Byggesøknad for deg som skal bygge eller rive  l  © Utgltt av Dlrektoratet for byggkvalltet. Versjon 7.0 5 Srde 2 av  A



Byggesøknad for deg som skal bygge eller rive.

 

Areal av bygninger, Konstruksjoner og parkering i dag: B rn2 [0} HUSK vedlegg!
__ VlS hvordan grad av utnytting

yh— ,
Areal av bygninger, konstruksjoner og parkering enema: 50 m2 etter progektet ble regnet Ut-

är" ”* Ta f.eks en utsknft fra "Hvor

Grad av utnytting etter prosjekt: Punktfeste stort Kan dU bygge".

E. Hva blir korteste avstand? ?  Velvwseren steg3

a VeMseren stega

Bruk situasjonskartet og mal opp korteste avstand fra bygningen til:

Nabogrense. 15 m Midten av vei: \[6,5 m

Nærmeste bygning
på naboeiendom: E2 m Slfaldu nve, etter er noe sa Langt unna at det iKKe Vises

pa SitLJaSJonskartet? Da kan du stryke over punktet.

F. Kan byggeplanene dine være  i  konflikt med omgivelsene? —- ? *  vemserenstegs

Er det mindre enn 30 meter til nærmeste tnKKe— etter togspor? X  Nei G Ja
[HJ Husk vedlegg!

Bygger/river du 1' nærheten av en vann— og avLØpsLednlng? E Nel D Ja Svarer duja på noen av disse,

må du Legge ved tiltatelse

Bygger/river du  1 nærheten av høyspent KraftUnje? B] Nei G 33 etter Uttalelse fra eier.

Bygger/river du lnærheten av strandsonen etter sjØ/etv/vassdrag? äX Nei D Ja

[l]] Husk vedlegg!

Skal du bygge/nve l et flom—, ras— etter skredutsatt område? [] Nei Er Ja Svarer d8 på noen av

disse, må du Legge ved

Finnes det truede eltervernede arter på eiendommen etter  l  nærheten? [gj Nei D Ja søknad om dispensaspn,

uttaLeLse og/etler vedtak.

Finnes det kutturmlnner etter verneverdig bebyggetse på eiendommen New" D Ja

etter  l  nærheten?

C.. Vil byggeprosjektet føre til en ny/endret avkjøring til eiendommen? '  ?  Veiwseren steg 3

E Nei

D Ja, eiendommen får ny/endret avkjørsel UL (sett kryss):

D Riksvei etter vkesvei Q] Husk vedlegg som viser at du har avkjøringstiLlateLse fra Statens vegvesen

G Kommunal vel %  Husk vedlegg som viser at du har avkjøringstiuatetse fra kommunen

D Privat vei M Husk vedlegg som Viser at du har velrett gjennom Ungtyst erkLaering

Byggesøknad for deg som skal bygge eller rive  l © Utgltt av Direktoratet for byggkvalltet VerSJon 1.05 Sade 3 av a



Byggesøknad for deg som  skal  bygge eller rive.

H. Vedlegg '  ?  VelVlseren stegö

Kommunen kan ikke behandle byggesøknaden din før de har mottatt all relevant dokumentasjon

Hvilke tegninger og beregninger har du lagt ved?

%

E

[]

Plantegning før og etter

Snlttegnlng før 0g etter

Fasadetegnmger av alle fasader før 0g etter

Situasjonskart hvorleg har tegnet mm detjeg skal bygge/rive,

0g relevante avstander fra punkt E 0g F

Beregnlngsmåte for grad av utnytting
(feks fra «Hvor stort kan du bygge»)

Hvis du har nabovarslet, legg ved:

E

E

E

G

Et eksemplar av Komplett nabovarsel med alle vedlegg

Dokumentaslon Då at alle naboer ervarslet

(f eks. kvlttermger)

Eventuelle merknader fra naboer

Dine kommentarer tll naboens merknader

Andre vedlegg: Bekreftelse fra Statskog

Totalt antall vedlegg: lqi

Geologuttalelse

Brev fra kommunen angående festepunkt

Lue
   

l. Underskrift

Hvis du trenger dispensasjon eller andre tillatelser, legg ved:
(Feks hws du har svartla pa‘ noen av spørsmålene under punkt F eller G)

E Søknader om dispensaslon eller lnnvilget dlspensaslon
(spesrhser l feltet under)

i Uttalelser/vedtak fra annen myndighet
(spesm'ser l Feltet under)

,, .. ,  ..,

Dato; l 73,-  20 Underskrift: 22% ’Céwflué/

Slde Lr av ÅrByggesøknad for deg som skal bygge eller rive l QC) Urgltr av Dlrektorater For byggkvalltet versjon 1.05



Fra: cato.lund@sbnett.no 
Sendt: fredag 28. august 2020 12.32 
Til: Postmottak 
Emne: Søknad byggetillatelse Garasje Bursimarka, Sulitjelma  
Vedlegg: Bekreftelse Statskog.pdf; Brev(1272676).pdf; Byggesøknad.pdf; 

Fasadetegninger og mål.pdf; Geolog-2020-05-
07_skredfare_Bursimarka_Sulitjelma.pdf; Kart 1.pdf; Kart 2.pdf; Kvittering 
Nabovarsel Myrveien 1.pdf; Kvittering nabovarsel Statskog epost.pdf; 
Nabovarsel.pdf; Plantegning.pdf; Søknad dispensasjon for byggegrense 
langs kommunal vei.pdf 

 
Hei 
 
Sender med dette søknad om byggetillatelse på nyopprettet festepunkt på eiendommen 119/1 
områdenavn B55.  
 
Se vedlegg. 
 
 
Mvh Cato Lund 



1

cato.lund@sbnett.no

Fra: Helene Holmvik <hhv@statskog.no>
Sendt: onsdag 1 9. august 2020 13:53
Til: 'cato.lund@sbnett.no'
Emne: Bekreftelse på festekontrakt
Vedlegg: Brev(1272676).pdf

Statskog SF bekrefter at det skal inngås festekontrakt med Cato Lund for feste av grunn til garasje, plassert i hht
vedtak fra Fauske kommune (vedlagt)

Så snart festepunktet er matrikkelført og tinglyst utsteder vi kontrakt.

Med vennlig hilsen

Helene Holmvik
eiendomsansvarlig region Salten | 90567038
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MN" Dato: 02.07.2020
+? FAUSKE Vår ref.: 20/10278

::../,,. ~, Deres ref.: 20/388-3

x} / Saksb.: Georg de Besche d.y.

Enhet PIan/Utvikling

Statskog SF
Postboks 174
2402 ELVERUM

ADMINISTRATIVT VEDTAK

Sak nr.

174/20 PIan-o utviklin  sutval

119/1  -  Statskog SF  - Søknad  om deling og oppmåling -Ny
festegrunn

Saksutredning:

Det  søkes  oppretting av  festepunkt  i  Bursimarka  i  Sulitjelma.  Omsøkte punktfeste  er  omsøkt  i
er  i  kommuneplanens  arealdel avsatt som boligbebyggelse  nåværende, områdenavn  B55.

..-
Ju

li'! .[

Siden omsøkte  tomt ligger  i  kommunedelplanens arealdel  avsatt til boligbebyggelse, 855, er

det ikke nødvendig å behandle  søknaden  med  hjemmel ijordlovens bestemmelser.

Planbestemmelser  Del 1 §1.3 Plankrav, første avsnitt;

For  områder avsatt  til  utbyggingsformå/ etter plan- og bygningsloven  §  11-7 skal tiltak

etter  pbl  §  1-6  eller fradeling til  slike tiltak, ikke finne sted  før  området inngåri

Postboks  93 Tlf: 75 60 4O 00 www.fauske.kommune.no Org. nr.: 972 418 021
8201 FAUSKE Faks:  75 64 60 33 postmottak@fauske.kommune.no Side 1  l  5



28131834:21ce62f1-7cfc-4b9d-a04c-1958721914004

reguleringsplan. Dette gjelder også der krav om reguleringsplan ikke er nevnt

særskilt.

Plankravet kan fra vikes for mindre byggeprosjekt hvis følgende kriterier er oppfylt:

o Tiltaket er begrenset til mindre tilbygg, garasje og uthus opp til 200 m2 BRA på
allerede bebygd eiendom.

-  Tiltaket er i tråd med gjeldende kommuneplan og/e/ler reguleringsplan for

området.

0 Sektormyndigheters krav er oppfylt.

- Avstand og forhold til naboeiendom ikke er konfliktfylt.

. Området er tilstrekkelig sikret mot risiko og sårbarhet (if. § 1. 7) og selv ikke bidrar
til støy, fare eller miljøbe/astning for nærmiljøet.

.  Fasadeendring så fremt dette ikke berører kulturminnehensyn.

.  Spredt bebyggelse i LNFR—områder som til sammen utgjørinntil 4 enheter.
Unntaksbestemmelsene gjelder ikke for områder hvor det i denne planen er stilt

særskilt plankra v.

Det er her omsøkt punktfeste for garasje. Saksbehandler vurderer søknaden til å tilfredsstille

unntaksbestemmelse kule punkt 1.

Tiltaket er i tråd med gjeldene kommuneplan. Kulepunkt  2  er  ivaretatt.

Beliggenheten for omsøkt opprettelsen av punktfeste er i NVE sitt  kartlag for

aktsomhetsområder. Til søknaden er det vedlagt uttalelse fra geolog om utløpssone for
sneskred og utbredelse steinsprang. Geologuttalelsen konkluderer med at skredfaren
generelt er liten  i  området for omsøkt punktfeste. Saksbehandler vurderer kulepunkt 3 som

ivaretatt  med vedlagte geologuttalelse.

Det foreligger ikke kvittering for utsendt nabovarsel. Statskog er grunneier og blir eneste

tilstøtende  nabo.  Ut fra ortofoto fremkommer det at område har en opparbeidelse fra

tidligere. Det forutsettes at Statskog som grunneier har kjennskap til tidligere bruk av arealet

og at det ikke foreligger konflikt om bruk av arealet.
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Saksbehandler vurderer søknaden til å oppfylle kriteriene til å kunne fravike bestemmelsen
om utarbeidelse av reguleringsplan.

(6; Kommuneplan

På

Kcrrruneplan

,  ,, Arealformål

Planidentifikasjor 2015006

Q  » Oversiktspianareai Boligbebyggelse—

Arealbrukstatus Nåværende

Omradenav'i 555

>
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i,,  ,
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w, ,,-, » [fl
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Naturmangfoldloven §§8  —  12 er med å danne grunnlag for saksbehandlers vurdering. I

området som er søkt fradelt er det ikke registrert miljøverdier  i  artsdatabank og naturbase.

Kommunen er ikke kjent med at det finnes automatisk fredede kulturminner  i  området.
Fradeling vurderes ikke å ha vesentlig skade på naturmangfoldet eller medføre endring i
økosystemet. Saksbehandler vurderer  tiltaket  til å være  miljøforsvarlig med tanke på
Naturmangfoidloven.
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VEDTAK:

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel  i  plan- og bygningslovens § 20 —  1
og delegasjon gis det tillatelse til fradeling av punktfeste fra gnr. 119 b.nr. 1 som vist
på kart

' 3011454450
xx 1 151 f  1 4:23

\‘x ‘

‘\
SX .

x 1:
*1 %»

H e,
KN Omsøkt om råde

& 1 for punktfeste
KE.

fff
//

%, ,
'a,.
%

Vedtaket kan påklages, jfr. FVL  §  28 med  3  ukers klagefrist fra vedtaket er gjort kjent for
søker, jfr. FVL § 29. Klagen må begrunnes, stiles til Fylkesmannen  i  Nordland og sendes

Fauske kommune, Plan/utvikling, Pb. 93, 8201 Fauske.

Med vennlig hilsen

Rune Reisænen Georg de Besche d.y.
Enhetsleder PIan/Utvikling Ingeniør

Dette dokumentet  er  elektronisk godkjent  og har  derfor ikke underskrift.
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Figur 1 Fasade øst 

 

 

Figur 2 Fasade sør 

 

 

Figur 3 Fasade Nord 
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Figur 4 Fasade Vest 

 

 

Figur 5 3D sørøst 

 



VU RDERI N G AV SKREDFARE I BU RSI M ARKA,
SU LI TJELM A
En vurdering av skredfare og sannsynlig utløpssone i
forbindelse med planlagte garasjeri eksisterende boligfelt.

Basert på detaljert terrengrelieff og bratthetskart

GB notat2020.05.07



Bernt Holst
Sivilingeniør/daglig leder

Geobit as
Alkeveien 10, 9512 Alta
Postboks 426, 9171 Longyearbyen
Tlf. +47 950 74 760
bernt@geobit.no
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EN VURDERING AV SKREDFARE BASERT PÅ TERRENGANALYSE OG TILGJENGELIGE DATA

Innledning

I forbindelse med planerom a bygge garasjeri boligfeltet Bursimarka, Sulitjelma har det vært ønskelig

med en vurdering av lokal skredfare i omra det basert pa mer detaljerte data.

Det foreligger noenhovedkilder for opplysninger om potensiell skredfare i omra det. Pa nettet

(www.nve.no, www.varsom.no ) er det sammenstilt skredopplysninger for hele landet. I rapporten

«Kartlegging av skredutsatte omra der i Sulitjelma» fra 2010 er det gjort en generell vurdering av

skredfaren i ulike deler av kommunen.

Na r man sammenholder de nasjonale skredanalysene med lokale forhold, er det tydelig at de nasjonale

framsta r som sværtgrovmasket. Foreksempel er nasjonale skredfare- og aktsomhetskart med en

oppløsning pa 25 meter (figur 1 og 3) til dels uegnet til a vurdere lokale forhold som i et boligfelt. Dette

poengteres til en viss grad pa nettsidene med at «Det (utløpssonekartet) ma ikke brukes for a planlegge

bygg og infrastruktur».

Undertegnede har utført en geografisk analyse som blant annet bygger pa en terrengmodell med 1

meters oppløsning(kilde: Statens kartverk). Det gir et mer finmasket datagrunnlag for a vurdere

skredfaren i omra det(Figur 3 og 4). Bratthetskartet (figur 4) viser at størstedelen av omra det opp til

steinura under Ørnflogethar en helning/bratthetgodt under 30 grader. Bratthet over 50 grader, der det

normalt ikke vil samles opp snø,er markert i bla tt.

Lokalkunnskap og skredhistorikk

Opplysninger fra lokale kilder i Sulitjelma indikererat det verken skal ha forekommet snøskred, flom-

og/eller jordskred som har truet boligomra det Bursimarka i manns minne. Et steinsprang skal visstnok

ha skjedd tidlig pa 1900-tallet.

Snøskred

Ut fra flybilder(ortofoto) har vegetasjonen spredd seg inn i steinura underØrnfloget. Steinura har

naturlig rasvinkel og er et potensieltutløsningsomra de for snøskred (mer enn 30 graders helning).

Gjengroingen bidrar imidlertid til a stabilisere eventuelle snømasserog redusererfaren for skred, og

vegetasjonen vil ogsa begrense utløpssonen.

Flom- og jordskred

Ba de steinura og nærliggende landskap er etter det undertegnede forsta r godt drenertog med

vegetasjon, og risikoen for flom- og jordskred skal være meget liten. Det nasjonale aktsomhetsomra det

forjord- og flomskred er i likhet med snøskred for grovt til a kunne brukes med presisjon lokalt.

Steinskred

Na r det gjelder utrasing av fjell og steinsprang, sies det i rapporten fra 2010 at dette kan utgjøre en viss

fare for den øvre delen av boligfeltet, men frekvensen vil være svært lavi et hundrea rsperspektiv.

Steinura under Ørnfloget vil sannsynligvis i seg selv fange opp det meste av energien i tilfelle ras og slik

sett begrense utløpsomra det.

http://www.nve.no/
http://www.varsom.no/
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Garasjenes plassering

Avstanden opp til antattutløsningsomra de for snøskred er minst170 meter for den nedre planlagte

garasjen (garasje 1) og rundt100 meter for den øvre garasje 2. Nedre garasje er i tillegg tenkt plassert

nedenfor en liten fjellrygg,og denne vil danner en naturlig voll mot eventuelle skred.

Gitt avstander, terreng og vegetasjon ligger begge garasjene utenfor teoretisk utløpssone for snøskred.

Konklusjon

Pa bakgrunnav skredhistorikk, vegetasjonoglokale terrengformer vurderer undertegnede skredfaren

generelt som liten, ba de for planlagt garasje 1 og 2.

Alta, 7. mai 2020

Bernt Holst

Sivilingeniør/geolog

REFERANSER

•  Kartlegging av skredutsatte omra der i Sulitjelma. Ingeniørgeologisk rapport. Harald Rostad, Arne

Sivertsen 31.12.2010.

•  Skredsonekart, Skrednett – NVE, www.nve.no, www.varsom.no

•  Statens kartverk
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ILLUSTRASJONER

Figur 1 Utløpssone for snøskred (25 m oppløsning). Kilde: NVE

Figur 2 Bursimarka med potensiellsteinsprangutbredelse jfr.skredrapport fra 2010.
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Figur 3 Utløpssone snøskred(25 m oppløsning, kilde: NVE) over terreng/skyggemodell (1 m oppløsning).

Figur 4 Terrengets bratthet/helning (grader) over terreng/skyggemodell (1 m oppløsning).
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A.  Kvittering for  nabovarsel  -  Levert  personlig

E4 Fylles ut av deg som  nabovarsler

Eiendommenjeg skal gjøre noe på:

 
Adresse: Bursimarka

Postnr/sted: 8230 Sulitjelma

l  Kommune: Fauske
 

Navn  på alle eiere (eller  festere)  av  naboeiendom:

] Eier/festerzAnders SetSå

l  Eier/fester:

Naboens  eiendom:

II —-

Adresse: Myrvelen 1

.  Postnr/stedz8230 Sulitjelma—
 _  KommunezFauske

Alle eiere/festere må signere.
Fylles ut av deg som  mottar nabovarsel.

Behold orginal og send kopi til  kommunen

sammen  med byggesøknad

 

Signer her for å  bekrefte  at du har  mottatt nabovarselet  (obligatorisk)
Jeg bekrefter  atjeg har mottatt nabovarselet

Ecma»? a

l  Dato; Underskrift:

  
Underskrift: ("l; M  (2f

Gårdsnr: 1 19 Bruksnr:1 l

Festenr: Seksjonsnr: l

' _ i

"l

Gårdsnr: 1 19 Bruksnr; 87

Festenr: Seksjonsnr: l

Q  T.  .  fl l
5  » 5 r»

Signer her i tillegg hvis  du  samtykker  til bygge/rive-planene (frivillig)
Jeg har ingen merknader og samtykker  til planene

.  Dat032<&3.2 äæa—u- Underskiift: ÅÅ- (;( QCL 3-QJL-3—å _ ‘

l Dato: Underskrift:

Dette skjemaet kan brukes  I  stedet for blankett 5156  Nabovarsel  [  © Utgitt av Direktoratet for byggkvalltet Versjon 1 O 2

” _ (

Side ‘1 av1



1

cato.lund@sbnett.no

Fra: Helene Holmvik <hhv@statskog.no>
Sendt: fredag 21. august 2020 09:31
Til: 'cato.lund@sbnett.no'
Emne: SV: Nabovarsel Cato Lund

Hei.

Vi har ingen merknader til nabovarselet og plasseringen av bygg.
Vi bekrefter også at byggesøknaden kan sendes inn før punktfestet er registrert.
Selve byggeprosessen kan starte så snart punktet er matrikulert og kontrakten signert.

Med vennlig hilsen

Helene Holmvik
eiendomsansvarlig region Salten | 90567038

Fra: cato.lund@sbnett.no <cato.lund@sbnett.no>
Sendt: torsdag 20. august 2020 09:39
Til: Helene Holmvik <hhv@statskog.no>
Emne: Nabovarsel Cato Lund

Hei

Sender som avtalt nabovarselet. Se vedlegg.

Skanneren ville ikke fungere så jeg måtte ta bilde av nabovarselet.

Garasjen det søkes om er ca 50m2(6,5m x 7,5m) og mønehøyde er ca 4,2m

Hilsen Cato Lund



N  a bova rsel Naboer som blir varslet skal beholde et eksemplar av  denne.

Et eksemplar sendes også til kommunen sammen med byggesøknaden

Jeg har planer om å:

L  ; Bygge Utbygg Li Rive tilbygg _j Bruksendring

l?) Bygge frittLiggende bygning fl Rive frittliggende bygnmg [1 Annet (kun etter avtale med kommunen)

Beskrivelse av hva somjeg skaL gjøre:
Bygge garasje

Eiendommenjeg skal gjøre noe på:

Adresse Bursimarka 25 Gårdsnr119 Bruksnr 1

Postnr/sted:8230 Sulitjelma ' Festenr. Sekspnsnr:

LKommunezFaUSke ;

Plan(er) som gjelder for eiendommen:

E Kommuneptanen : ReguLermgspLan ;  AndrepLamer)

Navn/nummer på planen(e)'

E Jeg trenger Ikke dispensasjon ener andre tlLLatelser

K  Jeg trenger dispensaSJon etter andre trtlatelser fra Føtgende regLer/bestemmetser:

Kommuneplanen %

Jeg har lagt ved:

E Snittegnlng før 0g etter R] Fasadetegninger før og etter % Situasjonskart som viser hvorjeg skal bygge/rive

iAndre vedtegg (f. eks søknad om dispensasjon):
,,, ,__  .  754;»,).Å .;

Som nabo har du  rett  til  å  komme med merknader innen 1A dager

Om du ikke har merknader er det tit stor hjelp om du gir meg beskjed, så sLipperjeg å vente 14 dager.

DU kan kontakte meg på adressen under hvis du har spørsmål, merknader etter samtykker UL byggepLanene

Navn: Cato Lund WiMWWM—Limq cato. lund@sbnett. no 77m" ,,, W,

AdresseBursimarka 25 _ Postrlr/sflj- 8230 Sulitjelma

Hilsen

&&&" U ????ki'ftiæ JL;  4 L A

Dette skjemaet kan brukes i stedet for blankett 5151» og 5155 gm 2 av 2

Nabovarsel  l  © Utgitt av Direktoratet for byggkvaljtet VerSJon 102.



 

Plantegning

 

Garasje 



Fra: Cato Lund Sulitjelma 27.08.2020
Bursimarka 25
8230 Sulitjelma

Til: Fauske Kommune
8200 Fauske

Søknad om dispensasjon for byggegrense langs kommunal vei

Søker om dispensasjon fra kommuneplan angående byggegrense langs kommunal vei i forbindelse
med bygging av garasje på nyopprettet punktfeste i Bursimarka, Sulitjelma.

Årsaken til dette er at tomten grenser mot en fjellknaus.

Garasjen blir 50m2 og vil bli plassert så langt unna vei som mulig på tomten og bygget vinkles langs
veien slik at det blir god plass for å snu og håndtere bil og utstyr utenfor garasjen uten å komme i
konflikt med veien. Se kartnedenfor.

Med hilsen

________________________________

Cato Lund



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/15993     
 Arkiv sakID.: 20/2085 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
018/21 Plan- og utviklingsutvalg 26.01.2021 

 
 
Gnr 62/104 - Vanja Elin Pedersen, Bodø - Søknad om dispensajon for graving av 
grøft for strømkabel til hytte i Valnesfjord 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak:  
 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 innvilges 
Vanja Elin Pedersen, Bodø, dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i forbindelse med graving av 
grøft for strømkabel fra nettstasjon til Kosmoveien 62 (gnr. 62 bnr. 104), ca. 300 m, jfr. vedlagte 
kartutsnitt. 
 
Det settes følgende vilkår: 

· Arbeidet må utføres mellom kl 07:00 og kl 22:00 på hverdager og må være utført innen 1. 
september 2021. 
· Eventuelle skader og ulemper for tredjeperson som følge av arbeidet er Fauske 

kommune uvedkommende. 
· Nødvendige tillatelser fra andre berørte parter, slik som andre grunneiere i området, 

innhentes av søker. 
· Ferdselen skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 

naturmiljø og mennesker. 

 
 

 
Vedlegg: 
30.09.2020 Vanja Elin Pedersen - Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i 

utmark 
1454149 

30.09.2020 Kart 1454150 
 
Sammendrag: 
Vanja Elin Pedersen, Bodø, søker om dispensasjon for å grave grøft for strømkabel fra 
strømfordelingsskap til hytte beliggende på gnr. 62/104.  
 
Saksopplysninger: 
Pedersen søker om dispensasjon for bruk av gravemaskin til nedgraving av strømkabel fra fordelingsskap 
til hytte som ligger ca 300 m unna. Det er maskinentreprenør som skal gjøre arbeidet. 
 
Saken må behandles etter § 6 i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.  
Det skal graves over et område hvor det er noe myr og skog. 
 
Dersom det skal innvilges dispensasjon etter denne paragraf, må søker påvise et særlig behov for 
transport som ikke knytter seg til turkjøring og som ikke kan dekkes på annen måte. 
 



Saksbehandlers vurdering: 
Planutvalget har tidligere innvilget bruk av gravemaskin til bl a graving av brønn, graving av strømgrøft 
ol. 
 
Naturmangfoldloven trådte i kraft 01.07.09. Søknader etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i 
lov om motorferdsel i utmark og vassdrag skal vurderes i henhold til prinsippene i naturmangfoldlovens 
§ 8 til § 12.  
 
Kunnskapsgrunnlaget § 8  
Vi vet at ferdsel, i dette tilfelle graving av grøft, vil sette spor i terrenget. Omsøkte graving skal skje i 
terrenget, i kanten av en myr og i skogsterreng.  Avstand er ca. 300 m.  
Transporten må foregå meget varsomt.  
 
Føre-var § 9  
Føre-var-prinsippet er vurdert opp mot omsøkte tiltak. Vi vet at et slikt tiltak kan sette varige spor i 
terrenget. Dersom en gir tillatelse til omsøkte ferdsel vil dette kunne skape presedens. I dette tilfelle er 
tiltaket av en slik karakter og omfang at en ikke anser at dette vil gjøre at barmarkferdsel øker i omfang.  
 
Økosystemtilnærming og samla belastning § 10  
Det er her søkt om graving i terrenget. Gravingen skal foregå i en trase ca. 300 m.   
 
Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11  
Dersom dispensasjon innvilges, må søker bære de kostnadene som vil påløpe ved reparasjon av 
eventuell terrengskade.  
 
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12  
Ikke aktuelt i denne saken.  
 
Vurdering i hht § 6 i forskriften:  
Søker påviser et særskilt behov for bruk av motorkjøretøy i utmark. Tiltaket er ikke å betrakte som 
turkjøring.  
Tiltaket kan løses på annen måte, f.eks. ved at det graves for hånd, men etter ei totalvurdering innstiller 
Kommunedirektøren på at dispensasjon innvilges.  
 
Det settes vilkår i dispensasjonen som søker må oppfylle.  
 
 
 
Helge Akerhaugen 
kommunedirektør 
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