
FAUSKE KOMMUNE

ADMINISTRATIVT VEDTAK

I JouralpostID:
09/6040 I

Arkiv sakID: 09/464 I Saksbehandler: Paul Erik Aakerli
Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget

Sak nr.: 062/09 T PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I Dato: 08.09.2009

KJELL ELIASSEN, DJUPOS, VALNESFJORD - SØKNAD OM FRADELING AV
HYTTETOMT AV GNR. 60 BNR. 12 - KLAGE PÅ VEDTAK

Saksutredning:

Søknaden gjelder tilatelse til fradeling av et areal stort ca. 3 daa av eiendommen gnr. 61 bnr.
12 i Djupos. Parsellen skal nyttes til hyttetomt. I dag står en gammel låve/fjøs samt 2 små
gamle uthus på omsøkt areaL.

Søknaden er behandlet av skogbrukssjefen. Skogbrukssjefen har gitt samtykke til fradeling,
men har redusert arealet til 2 daa. Dette med ~emmel i jordlovens § 12.

Søker eier landbrukseiendommen gnr. 60 bnr. 9. Eiendommen gnr. 60 bnr. 12 ble ervervet av
søker som tileggsjord til bnr. 9. Da det ikke var behov for våningshuset på gnr. 60 bnr. 12 ble
det i 1997 gitt tilatelse til fradeling av tomt til dette samt tomt til fritidsbolig.

Fauske kommunes kommuneplan arealdelen ble vedtatt i 200 l.

Eiendommen gnr. 60 bnr. 9, 12 en landbrukseiendom som ligger i et område som i vedtatt
kommuneplan arealdelen er regulert til landbruk- natur- og friluftsområde - LNF-område. I
bestemmelsene til planen står. "Innenfor områder merket LNF tilates ikke andre tiltak enn de
som er knyttet til stedbunden næring, jfr. plan og bygningslovens § 20-4, pkt. 2." Planutvalget
kan når særlige grunner foreligger dispensere fra vedtatt plan samt dens bestemmelser.

I forbindelse med pågående rullering av kommuneplanen har planutvalget bL.a. gitt sterke
signaler om at det ikke er ønskelig med blanding av boligbebyggelse og fritidsbebyggelse
langs Fv 530 - oppover Valnesfjordbygda.

Kjell Eliassen har søkt om dispensasjon fra vedtatt kommuneplan arealdelen. Begrunnelsen
for omsøkt fradeling synes økonomisk betinget.

Med bakgrunn i vedtatt kommuneplan arealdelen samt de føringer planutvalget har gitt i
forbindelse med pågående rullering, finner ikke rådmannen at det foreligger overvekt av
grunner som taler for at dispensasjon fra vedtatt planstatus bør innvilges.

VEDTAK:



Med hjemmel i vedtatt kommuneplan arealdelen innvilges ikke søknad om tilatelse til
fradeling av 2 daa. av eiendommen gnr. 60 bnr. 12 som omsøkt.

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN

Vedlegg:
1. Kopi av klage fra Kjell Eliassen datert 07.06.09.
2. Kopi av søknad om dispensasjon fra kommuneplanen datert 10.05.09.
3. 2 stk. kartkopier

Søknad fra Kjell Eliassen vedrørende tilatelse til fradeling av hyttetomt stor ca. 3 daa ble
behandlet administrativt i DEL-sak 100/09. Med hjemmel i vedtatt kommuneplan arealdelen
for Fauske kommune ble søknaden ikke innvilget.

I brev av 07.06.09 påklager Kjell Eliassen vedtaket.

Eiendommen gnr. 60 bnr. 9, 12 en landbrukseiendom som ligger i et område som i vedtatt
kommuneplan arealdelen er regulert til landbru- natur- og friluftsområde - LNF-område. I
bestemmelsene til planen står. "Innenfor områder merket LNF tilates ikke andre tiltak enn de
som er knytet til stedbunden næring, jfr. plan og bygningslovens § 20-4, pkt. 2." Planutvalget
kan når særlige grunner foreligger dispensere fra vedtatt plan samt dens bestemmelser.

Kjell Eliassen har søkt om dispensasjon fra vedtatt kommuneplan arealdelen. Søknaden ble
vurdert i forbindelse med behandling av saken. Rådmannen fant at det ikke forelå overvekt av
grunner som tilsa at dispensasjon fra vedtatt arealplan burde gis.

Rådmannen kan ikke se at i klagen fra Kjell Eliassen framkommer ikke nye opplysninger som
ikke var kjent i forbindelse med behandling av saken.

Rådmannen anbefaler klagen ikke tatt til følge.

NY INNSTILLING:

Planutvalget finner ikke å ta klagen fra Kjell Eliassen hva angår tilatelse til fradeling
av hyttetomt av eiendommen gnr. 60 bnr. 12 til følge.

Klagen oversendes Fylkesmannen i Nordland til endelig avgjørelse.

Ragnar Pettersen
rådmann



Kjell Eliassen
Djupos
8215 Valnesfjord
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Fylkesmannen i Nordland
Fauske kommune
Plan/næring
Postboks 93

8201 FAUSKE

KLAGE PÅ VEDTAK
Deres ref.: 09/4953/PEA; datert 28.05.2009

Jeg viser til brev fra Fauske kommune v/plansjefen hvor min søknad om fradeling av tomt til
fritidsbolig i Valnesfjord (gnr. 60 bnr. 12) ikke innvilges med hjemmel i vedtatt kommuneplan
arealdelen. Jeg tilater meg med dette å klage på vedtaket.

Tomten som søkes fradelt ligger i et område som i kommuneplan arealdelen fra 2001 er definert som
et LNF-område. Tomten som søkes fradelt har påstående tre bygninger - en eldre driftsbygning og to
uthus. De ligger kloss i det gamle våningshuset som nå er fradelt fritidsbolig. Landbruksfaglig
takstmann Cedolf Baraa karakteristerte bygget som uegnet til landbruksformål, nærheten til
fritidsboligen tatt i betraktning. Han anbefalte at denne delen av eiendommen ble fradelt (kopi av takst
vedlagt). Skogbrukssjefen har vært på befaring og ga tilatelse til fradeling av 2 dekar.

Tomten som søkes fradelt ligger altså i et område hvor man gir forrang for landbruk, natur og
fritidsformåL. Tomten har imidlertid som nevnt vært vurdert og funnet uegnet for landbruksformål og
tilates fradelt av landbrukskontoret.

I sitt avslag på min søknad om dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen skriver plansjefen at min
begrunnelse for å søke om fradeling "synes økonomisk betinget." En slik antydning finner jeg høyst
merkverdig og irrelevant. De fleste fradelinger har også en økonomisk gevist for eier ved salg av tomt.
Det er vel ganske vanlig og ikke ulovlig. Bakgrunnen for at jeg finner det rimelig at det gis
dispensasjon i mitt tilfelle er at den gamle driftsbygningen ikke er egnet til landbruksmessige formål

da den står bare ca. 10 meter fra fritidsbolig. Dersom min klage ikke blir tatt til følge vil
driftsbygningen bli stående ubrukt og vil etter hvert forfalle, for hvem har vel råd til å holde ved like
en driftsbygning som ikke kan brukes. Dette er både fra et samfunnsmessig og estetisk synspunkt lite
ønskelig.

Planutvalgetlylkesmannen er velkommen på befaring, dajeg mener at man da vil forstå at det fra
landbruksfaglig hold anbefales en fradeling.

Dette brevet er en klage på avslag om dispensasjon fra kommuneplan arealdelen. Imdlertid kan man
stile spørsmål ved om Fauske kommunes arealplan som ble vedtatt 15.02.01 fortsatt gjelder tatt i
betraktning at kommunestyret etter ny plan og bygningslov skal vurdere kommuneplanen (herunder
arealdelen) minst en gang i løpet av hver valgperiode. Dersom den ikke gjelder har kommunen slik jeg
ser det ikke lenger noe grunnlag for avslå min søknad om fradeling når tilatelse er gitt etter jordloven
§ 12.

Med hilsen~JJ~~
KjeIl Eliassen

Vedlegg: kopi av verditakst (relevant avsnitt markert)
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Kjell Eliassen
Djupos
8215 Valnesfjord

Fauske kommune
ved plansjef Paul E. Aakerli
Postboks 93

8201 FAUSKE

Søknad om dispensasjon fra kommuneplan

Viser til min søknad om fradeling av tomt til fritidsbolig og deres brev datert 06.05.09.

Jeg søker med dette om dispensasjon fra vedtatt kommuneplan (arealdelen) for fradeling av
omsøkte tomt til fritidsbolig i Djupos i Valnesfjord.

På tomten som søkes fradelt står det i dag en gammel driftsbygning som i sin tid ble benyttet
som høytørke. Like ved siden av står det gamle våningshuset som er restaurert og benyttes
som fritidsbolig (godkjent) samt en hytte. Driftsbygningens nærhet til fritidsboligene gjør den
uegnet til bruk i landbruksnæringen. Dette skrver også takstmann C. Baraa i sin
verdivurdering av eiendommen (se vedlagte takst).

Med hilsen
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Kartutsnitt
30.06.2009
Målestokk 1: 1 0000
Fauske kommune
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