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Godkjenning av innkalling
Representant Anne Karine Innbjør (MOS) ba om følgende protokolltilførsel:
Representanten ytret bekymring for at innkalling til ekstraordinære møter for
behandling av enkeltsaker vil skape presedens.
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Behandling av utvalgssak

1/21 GBnr 75/54 - Søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg
Behandlet av
1 Hovedutvalg Teknisk

Møtedato
11.01.2021

Saknr
1/21

Møtebehandling i Hovedutvalg Teknisk 11.01.2021:
Møtebehandling
Hovedutvalg teknisk ba om et notat i saken som legges ved i protokollen.
Notat til utvalgssak
Det ble 11.01.2021 avholdt et ekstraordinært digitalt møte i teknisk hovedutvalg. Det var bare én sak
på sakslisten.
Saken omhandlet tillatelse til å rive et tilbygg samt bygge nytt tilbygg til enebolig på eiendom GBnr
75/54. Da eiendommen ligger i et LNFR-område i kommuneplanens arealdel krevde det nye tiltaket
dispensasjon for å få byggetillatelse. Tomta ble fradelt i 1958 og er bebygd med en enebolig.
Eiendommen er på mange måter å anse som en boligtomt, men på grunn av vedtatt kommuneplan
og samordningsplikten måtte saken sendes på høring til andre myndigheter før den kunne behandles
av kommunen. Dette gjorde også at saken ble dratt lengre ut i tid enn det Hadsel Kommune og
tiltakshaver var forberedt på. Saken ble sendt på høring 09.12.2020 med høringsfrist 06.01.2021.
Dette var i bunn og grunn en ren formalitet og i tråd med gjeldende regelverk. Saken kunne
behandles etter at høringsfristen hadde utløpt.
Ettersom neste ordinære møte i teknisk hovedutvalg var planlagt avholdt i februar ble det satt opp et
ekstraordinært møte i januar for å ta unna flere enkle saker før det første ordinære møte for året,
blant annet saker som omhandler motorferdsel i utmark. Tidligere har det vist seg at det første møte,
som tradisjon tro legges til begynnelsen av februar, har en ganske omfattende saksliste. Dette siden
det er mange uker mellom november og februar måned, og sakene strømmer på uten opphold. Det
var opprinnelig tenkt at noen flere saker skulle på sakslisten til det ekstraordinære møte.
04.01.2021 gikk kommunen over til et nytt saksbehandlingssystem. Det har vært flere utfordringer
med dette, noen som har ført til at mye arbeid har stoppet opp i den første arbeidsuken for året.
Dette var en underliggende årsak til at det ikke kom flere saker med på sakslisten enn det som var
tenkt.
Flere saksbehandlere tok også juleferie etter et hardt arbeidsår som har vært mye preget av corona,
karantene og hjemmekontor. Derfor ble det produsert lite i siste halvdel av desember. Og når
saksbehandlere var tilbake på jobb i nyåret fungerte atpåtil ikke det nye saksbehandlersystemet.
Kombinasjonen av disse faktorene førte til at det bare var 1 sak på sakslisten til møte i teknisk
hovedutvalg 11.01.2021 enn det som var tiltenkt.
Votering
Hovedutvalg teknisk vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling
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Hovedutvalg Teknisks vedtak/innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningslovens (pbl) §§ 20-3 og 21-4 godkjenner Hadsel
kommune søknaden om rive tilbygg til enebolig, og bygge nytt tilbygg,
takoverbygg, terrasse på GBnr 75/54.
Med hjemmel i pbl § 19-2 gir Hadsel kommune dispensasjon arealformålet LNF i
kommuneplanens arealdel jf. avsnitt om vedtak og vurderinger.
[Lagre innstilling]

Kommunedirektørens innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningslovens (pbl) §§ 20-3 og 21-4 godkjenner Hadsel
kommune søknaden om rive tilbygg til enebolig, og bygge nytt tilbygg,
takoverbygg, terrasse på GBnr 75/54.
Med hjemmel i pbl § 19-2 gir Hadsel kommune dispensasjon arealformålet LNF i
kommuneplanens arealdel jf. avsnitt om vedtak og vurderinger.
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Likelydende brev - se vedlagt liste

Behandlende enhet:

Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Vegdirektoratet

Odd Anders Magnussen /

20/242185-1

Deres referanse:

Vår dato:
07.01.2021

38121537

NA-rundskriv 2021/01 Fartsgrensekriterier
Vegdirektoratet har revidert fartsgrensekriteriene for fartsgrensene 30, 40, 50, 60, 80, 90,
100 og 110 km/t. Endelige kriterier for 70 km/t avventer avklaring fra departementet.
Kriteriene erstatter NA-rundskriv nr. 2018/10 Fartsgrensekriterier.
Endringene er primært knyttet til at det nå har blitt utarbeidet en regnemodell for
fartsgrense 60 km/t, som beskrevet i NA 2018/10.

Som følge av etablering av modellen, var det også behov for noen justeringer i kriteriene for
å ivareta de momenter som ikke kan tallfestes. Et eksempel på dette er strekninger
med hyppig treningsaktivitet med sykkel eller rulleski.
Utover endringene knyttet til fartsgrense 60 km/t blir det også gjort en mindre justering i
tabell 1.1 og 1.2.
Kriteriene skal benyttes ved vurderinger av riksveger, fylkesveger og private veger. De er
også anbefalt brukt på kommunale veger.
Begrepene skal, bør og kan skal forstås på samme måte som i Statens vegvesens
vegnormalsystem.

Tidligere kriterier for 70 km/t fra NA-rundskriv nr. 2011/7 ligger som vedlegg 3. Disse skal

benyttes inntil videre. Vurder oppskilting der det er bygget ny veg, gjennomført ombygging
eller gjennomført andre avbøtende tiltak for økt trafikksikkerhet.

Postadresse

Telefon: 22 07 30 00

Statens vegvesen
Vegdirektoratet

firmapost@vegvesen.no

Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Org.nr: 971032081

Kontoradresse

Fakturaadresse

Fyrstikkalléen 1

Statens vegvesen

0661 OSLO

Regnskap
Postboks 702
9815 Vadsø
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Statens vegvesen
Med hilsen

Marit Brandtsegg
direktør

Randi Harnes

avdelingsdirektør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.
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1.1 Nullvisjonen
Nullvisjonen er et bærende prinsipp for trafikksikkerhetsarbeidet i Norge, og ligger også til
grunn for fastsettelse av fartsgrenser. I følge nullvisjonen har vegeier et ansvar for å

tilrettelegge for ønsket atferd og beskytte mot fatale konsekvenser av feilhandlinger.
Det er et nasjonalt mål at veksten i persontrafikk i de ni største byene i Norge skal tas med
kollektivtransport, sykkel og gange (nullvekstmålet), jf. Meld. St. 33 (2016-2017) Nasjonal

transportplan 2018-2029. Fartsgrensekriteriene skal bidra til at nullvekstmålet oppnås på en

trafikksikker måte.

1.2 Et nytt fartsgrensesystem
En skisse til nytt fartsgrensesystemet ble behandlet og godkjent i Statens vegvesens
etatsledermøte i 2015. Det nye fartsgrensesystemet er basert på fire grunnpilarer;

menneskets tåleevne, vegens geometri, trafikantenes forståelse og miljø. Fartsgrensene skal

sikre en god balanse mellom trafikksikkerheten, framkommelighetsmålene og de fire
pilarene.
Vegnettet deles inn i tre hovedgrupper basert på vegens funksjon.
1) Veger med tilgjengelighetsfunksjon (atkomstveger): 30-40-50 km/t
2) Veger med blandet funksjon (atkomst- og transportveger): 60-70-80 km/t
3) Veger med framkommelighetsfunksjon (transportveger): 90-100-110 km/t.
Fartsgrenseriteriene er bygget opp rundt denne tredelingen.

1.3 Vegtrafikklovens bestemmelser
Fartsgrensekriteriene er basert på bestemmelsene i vegtrafikklovens § 3 om aktsomhet og §
6 om fartsregler. Aktsomhetskravet gjelder uansett fartsgrense.
§ 3 Grunnregler for trafikk

« Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå
fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.
Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen.»
§ 6 Fartsregler

«Fører av kjøretøy skal avpasse farten etter sted-, føre-, sikt- og trafikkforholdene slik at
det ikke oppstår fare eller voldes ulempe for andre, og slik at annen trafikk blir minst mulig
hindret eller forstyrret.
«Dersom ikke annen fartsgrense er fastsatt ved offentlig trafikkskilt, må det i tettbygd strøk
ikke kjøres fortere enn 50 km/t, og utenfor tettbygd strøk ikke fortere enn 80 km/t.

Departementet kan delegere til Statens vegvesen, politiet eller kommunen å avgjøre om et
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område skal regnes som tettbygd strøk etter denne lov, og kan fastsette grensene for det
tettbygde strøk.
I trafikkregler gitt i medhold av § 4 og skiltregler gitt i medhold av § 5 kan det fastsettes
nærmere bestemmelser om lavere fartsgrense, for bestemt eller ubestemt tid også av hensyn
til miljøet.
Departementet kan gi særlige regler om fartsgrenser for område utenfor veg, eller på veg
stengt for alminnelig ferdsel.
Departementet kan som forsøksordning sette lavere generelle fartsgrenser enn hva som er
bestemt i andre ledd for bestemte områder og/eller til bestemte tider.»
I praksis betyr dette at dersom det ikke er fattet vedtak om en særskilt fartsgrense, har alle
vegstrekninger utenfor tettbygd strøk fartsgrense 80 km/t, og alle vegstrekninger innenfor
tettbygd strøk fartsgrense 50 km/t.

1.4 Fartsgrensekriterier for nye og eksisterende veger
Krav til fartsgrenser ved bygging av ny veg er gitt i Vegdirektoratets N100 Veg- og

gateutforming. Når en veg er planlagt og bygd etter en besluttet dimensjoneringsklasse, så
beholdes den tilhørende fartsgrensen ved overlevering til driftsorganisasjonen og videre
framover.
Kriteriene for fartsgrensene 90 - 110 km/t på eksisterende veger bygger på kravene i N100.
De eksisterende vegene er bygget etter forskjellige normalbestemmelser og med ulike krav
som utgangspunkt. På visse områder, hovedsakelig når det gjelder geometri, er derfor
kravene til eksisterende veger noe annerledes enn kravene til nye veger.

1.5 Vedtaksmyndighet
Vedtaksmyndighet for fartsgrenser følger av skiltforskriften § 26, punkt 1:

«1. For bestemt vegstrekning kan Vegdirektoratet treffe vedtak om høyere fartsgrense enn
det som følger av vegtrafikkloven § 6 annet ledd.
For bestemt vegstrekning eller sone kan det treffes vedtak om lavere fartsgrense enn det
som følger av vegtrafikkloven § 6 annet ledd. Slikt vedtak treffes for riksveg, fylkesveg og
privat veg av Statens vegvesen og for kommunal veg av kommunen. Dersom en sone også
omfatter annen veg enn kommunal veg, treffes vedtaket av Statens vegvesen.
Før vedtak treffes etter første eller annet ledd, skal politiet få uttale seg. Før Statens
vegvesen treffer vedtak etter annet ledd, skal også fylkeskommunen og kommunen få uttale
seg.»
Søknad om fartsgrensene 90-100-110 km/t sendes til Vegdirektoratet. I søknaden må det
dokumenteres at de punktene som er satt som krav i kriteriene er oppfylt. Høringssvar fra
politiet vedlegges.
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Det er Statens vegvesen som fatter vedtak om hva som skal anses som tettbygde strøk jf.
skiltforskriftens § 26 pkt 2.

«Statens vegvesen kan treffe vedtak om et område skal anses som tettbygd strøk etter
vegtrafikkloven § 6 annet ledd og fastsette grensen for det tettbygde strøket. Før Statens
vegvesen treffer slikt vedtak, skal politiet og kommunen få uttale seg. Omfatter området
bare kommunale veger, treffes slikt vedtak av kommunen etter at Statens vegvesen og
politiet har fått uttale seg.»
Statistisk sentralbyrås (SSB) offisielle definisjonen for tettbygde strøk er:

«En husansamling der det bor minst 200 personer og avstanden mellom husene normalt
ikke overstiger 50 m. Det er tillatt med avvik når det mellom husene er områder som ikke
skal bebygges, som parker, idrettsanlegg, industri eller naturlige hindringer som elver eller
dyrkbare områder. Husklynger som naturlig hører med til tettstedet tas med inntil en
avstand på 400 m fra tettstedskjernen.»
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2. Fartsgrensene 30-40-50 km/t
2.1 Innledning
Trafikanter utenfor tettbygd strøk velger i hovedsak fartsnivå ut fra vegens fartsgrense,
linjeføring og bredde. I tettbygde strøk er det først og fremst hensyn til andre

trafikantgrupper og bebyggelse langs vegen som må tas hensyn til. Kriterier basert på ÅDT

og vegens utforming blir derfor i mindre grad aktuelt her. Fartsgrenser i tettbygde strøk må
som oftest baseres på vegens funksjon og bruken av området. Det betyr at fartsgrensene må
brukes fleksibelt og baseres på ønsker om å prioritere gående og syklende, kollektivtrafikk,
trafikksikkerhet, miljøforhold og ikke minst trivsel og trygghet for alle som ferdes på og
langs vegene. Dette vil også fremme nullvekstmålet.
For trafikantene i tettbygde strøk vil fartsgrensene kunne gjøres godt forståelig for

trafikantene dersom de brukes riktig. Det vil si at de viser ønsket og forsvarlig fartsnivå sett i
sammenheng med bebyggelse, aktivitet og arealbruk for øvrig langs vegen.

Veger og gater i tettbygd strøk kan fort få et høyere fartsnivå enn ønsket. Da bør

utformingstiltak og eller overvåking gjennomføres. Det er ikke krav om fysiske tiltak for å
innføre fartsgrense lavere enn 50 km/t, men det er viktig å følge opp fartsnivået etter at

lavere fartsgrense er innført (se håndbok V128 Fartsdempende tiltak). Behov for slike tiltak
avgjøres i beslutningsprosessen, og nødvendige tiltak iverksettes.

Fartsgrensene bør helst gjelde for så lange strekninger som mulig da hyppige endringer er
vanskelig for trafikantene å få med seg. Punktskilting anbefales brukt der det kun er behov for

nedsatt fart på kortere strekninger, for eksempel ved skoler.

2.1.1 Beskrivelse av veger og gater med tilgjengelighetsfunksjon
Dette er veger og gater med lokaltrafikk eller gjennomgangstrafikk. Trafikksikkerhet,
fremkommelighet for gående, syklende, kollektivtrafikk og varelevering er prioritert.

Tåleevne
Fartsgrense 30 og 40 km/t er viktig i områder der mange går og sykler. Forskning1 viser at
de fleste gående og syklende vil overleve en kollisjon med et motorisert kjøretøy når
fartsgrensen er 30 km/t. Kryssingspunkt som benyttes av mange bør sikres.

1 Höskuldur R.G. Kröyer, Thomas Jonsson, András Várhelyi (2014): Relative fatality risk curve to describe the effect of change in the impact

speed on fatality risk of pedestrians struck by a motor vehicle. Accident Analysis and Prevention 62 (2014) 143– 152
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Vegens geometri
Kriteriene for fartsgrensene 30–50 km/t legger i liten grad vekt på vegens geometri. Vegens
utforming med tanke på gang- og sykkelanlegg, fortau, sikre kryssingssteder og lignende er
imidlertid viktig.

Trafikantenes forståelse
Trafikantene vil normalt forstå behovet for lavere fartsgrenser i boligområder og der det
ferdes mange gående og/eller syklende. Det er likevel en utfordring med overholdelse av
fartsgrensene, og fartsdempende tiltak vil ofte være nødvendig.

Miljø
I tettbygde strøk er det viktig å prioritere gode miljøforhold høyt. Dette gjelder spesielt
reduksjon av støy i boligområder og andre områder der gående og syklende ferdes. Lokal
forurensing fra motorisert trafikk påvirkes av blant annet fartsnivå, drivstoffstype,

tungtrafikkandel og ÅDT. Lavere fartsnivå gir normalt mindre støy og mindre forurensing.

2.1.2 Bruk av fartsdempende tiltak
Måling av fartsnivå på veger og gater med fartsgrense 30–50 km/t, viser at fartsgrensen ofte

overskrides. Fartsmålinger kan foretas før fartsgrensen endres eller etter at ny fartsgrense er
satt.

I håndbok V128 Fartsdempende tiltak er det beskrevet ved hvilket fartsnivå det er behov for
fysiske fartsdempende tiltak. Her er det også beskrevet bruk og utforming av tiltak. Fysiske
fartsdempende tiltak ved kryssingssteder er angitt i V127 Kryssingssteder for gående.

Kontroll av fartsnivå er en oppgave for politiet. Fartsvisningstavler kan være et alternativ der
dette viser seg å ha tilstrekkelig virkning på fartsnivået. Det bør ikke være et alternativ til
fysiske tiltak.

2.2 Kriterier for bruk av fartsgrense 30-40-50 km/t
Anbefalte fartsgrenser i tettbygd strøk er vist i tre ulike tabeller under. Tabellene tar

utgangspunkt i vegens/gatens formål, type område som den går gjennom, om det ligger
særskilte anlegg langs vegen/gaten og hvilken type langsgående skille mellom biler og
gående/syklende som er etablert.

Veger og gater med sykkelfelt og med planskilt kryssing for gående/syklende må også
vurderes særskilt. Det vises for øvrig til håndbok V127 Kryssingssteder for gående.
Ved kollektivknutepunkt/terminaler bør 40 km/t vurderes selv om vegen/gaten har egen
gang- og sykkelveg.

Ved fartsgrenser over 50 km/t i tettbygd strøk, er bruken av disse beskrevet i kapittel 3.
Fartsgrensene 60-70-80 km/t.
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Om grad av aktivitet
•

Kriteriene gjelder i utgangspunktet for veger og gater med middels aktivitet, og det
er summen av en rekke forhold som er utslagsgivende for fartsgrensen.

•
•

Ved særlig lav eller høy aktivitet, må fartsgrensen vurderes særskilt.
Høy aktivitet er eksempelvis veger eller gater med forretninger på begge sider av

•

Lav aktivitet er eksempelvis mer spredtbygde områder der svært få gående og

strekningen, og mange gående som krysser.

syklende krysser eller beveger seg langs vegen.
•

På veger/gater med mye gang- og sykkelaktivitet, bør laveste anbefalte fartsgrense
velges.

Om særskilte anlegg
•
•

Anbefalingen gjelder anlegg der det er et stor aktivitet og behov for kryssing.

Bruk av lave fartsgrenser avhenger av hvordan anlegget er plassert i forhold til
atkomst og aktivitet langs vegen, og behov for kryssing.

Tabell 1.1: Anbefalte kriterier for atkomstveger/gater
Langsgående skille mellom biler og gående/syklende
Veger/gater uten

Veger/gater med

Veger/gater med egen

tilrettelegging for gående

fortau

gang- og sykkelveg

30

30

40

og syklende
Bolig –og/eller

Bebyggelse

forretningsområde

30

30/40

50

arealbruk

Industri- og

40/50

50

50

Idrettsanlegg og

30/40

40

50

30

30

30/40

30/40

40

40

og

Særskilte
anlegg
langs vegen

Sentrumsområde
næringsområde

holdeplasser for
kollektivtrafikk
Skoler og eventuelt
barnehager
Parkanlegg/
lekeplasser
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Tabell 1.2: Anbefalte kriterier for samleveger/gater
Langsgående skille mellom biler og gående/syklende
Veger/gater uten

Veger/gater med

Veger/gater med egen

30

40

40/50

-

40/50

40/50

40/50

50

60/70/80

tilrettelegging for gående

fortau

gang- og sykkelveg

og syklende
Bolig -og /eller

Bebyggelse

forretningsområde

arealbruk

Industri- og

og

Sentrumsområde
næringsområde

Idrettsanlegg og

Særskilte
anlegg

langs vegen

holdeplasser for

(Se kapittel 3)

40

40/50

50

30

30/40

30/40

40/50

40/50

50

kollektivtrafikk
Skoler og eventuelt
barnehager
Parkanlegg/
lekeplasser

Tabell 1.3: Anbefalte kriterier for hovedveger i tettbygde strøk og byer
Langsgående skille mellom biler og gående/syklende
Veger/gater uten
tilrettelegging for gående

Veger/gater med

Veger/gater med egen

fortau

gang- og sykkelveg*

og syklende
Bolig –og/eller

Bebyggelse
og
arealbruk

forretningsområde
Sentrumsområde
Industri- og

Idrettsanlegg og

anlegg
langs vegen

40/50

60/70/80
(Se kapittel 3)

-

40/50

60/70/80
(Se kapittel 3)

næringsområde

Særskilte

30/40

holdeplasser for

40/50

Se kapittel 3

30/40/50

50

barnehager
Parkanlegg/
lekeplasser

60/70/80
(Se kapittel 3)

kollektivtrafikk
Skoler og eventuelt

60/70/80
(Se kapittel 3)

30/40

40

60/70/80
(Se kapittel 3)

50

50

60/70/80
(Se kapittel 3)

1/21 NA-rundskriv 2021_01 Fartsgrensekriterier - 21/00275-1 NA-rundskriv 2021_01 Fartsgrensekriterier : 20_242185-1 NA-rundskriv 2021_01 Fartsgrensekriterier 13794043_3_0

11

2.3 Kriterier for bruk av fartsgrense 30 km/t
Fartsgrense 30 km/t skal brukes på følgende strekninger i tettbygd strøk
1. Strekninger ved skoler
Strekninger som ligger ved skoler på en slik måte at et stort antall barn/unge må krysse
vegen hver gang de skal til eller fra skolen.

Fartsgrense 30 km/t bør brukes på følgende strekninger i tettbygd strøk:
2. Atkomstveger, samleveger og hovedveger
Se tabell 1.1, 1.2 og 1.3.

2.4 Kriterier for bruk av fartsgrense 40 km/t
Fartsgrense 40 km/t bør brukes på følgende strekninger i tettbygd strøk:
1. Atkomstveger, samleveger og hovedveger
Se tabell 1.1, 1.2 og 1.3.
2. Hovednett for sykkel
Kortere strekninger som ikke er tilrettelagt for syklister, men som inngår som lenke i et

vedtatt framtidig hovednett for sykkel. Det forutsettes en viss sykkelaktivitet på strekningen.
Fartsgrense 40 km/t kan brukes på følgende strekninger utenfor tettbygd strøk:
3. Strekninger som ligger ved skoler
Strekninger som ligger ved skoler på en slik måte at et stort antall barn/unge må krysse
vegen hver gang de skal til eller fra skolen. Andre sikringstiltak bør være vurdert før
fartsgrensen eventuelt settes ned.

2.5 Kriterier for bruk av fartsgrense 50 km/t
50 km/t er generell fartsgrense på veger og gater innenfor tettbygd strøk der særskilt
fartsgrense ikke er innført. Se også tabell 1.1, 1.2 og 1.3.

Kriteriene åpner for noe bruk av fartsgrense 50 km/t utenfor tettbygd strøk i spesielle
tilfeller:

Fartsgrense 50 km/t bør brukes på følgende strekninger utenfor tettbygd strøk:
1. Strekninger med gangfelt
Strekninger med gangfelt som ikke tilfredsstiller kravene til fart i V127 Kryssingssteder for

gående. Dersom slike gangfelt ikke kan fjernes, sikres med signalanlegg eller gjøres om til
planskilt kryssing, bør de ha fartsgrense 50 km/t.
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Fartsgrense 50 km/t kan brukes på følgende strekninger utenfor tettbygd strøk:
2. Tilrettelegging for gående og syklende, tetthet av kryss og avkjørsler og
tilbud/virksomhet som gir aktivitet langs veg (se vedlegg 1)

Strekninger der beregningsmodellen beskrevet i vedlegg 1 gir vesentlig flere poeng enn det
som er anbefalt for 60 km/t. Disse tilfellene vil fremgå tekstlig i tilknytning til
poengsummen for delen som omhandler kryss og avkjørsler.
3. Korte strekninger med særskilte behov
Korte strekninger definert som gårdstun eller strekninger med særskilt avvikende
vegutforming/kurvatur. Det må gjøres en vurdering av behov, og strekningen bør være så
kort som mulig. I helt spesielle tilfeller kan det også være behov for å bruke lavere
fartsgrense enn 50 km/t avhengig av vegtype/funksjon.
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3. Fartsgrensene 60-(70)-80 km/t
3.1 Innledning
Fartsgrensene bør helst benyttes på så lange strekninger som mulig. Punktskilting anbefales
brukt der det kun er behov for nedsatt fart på kortere strekninger, for eksempel ved skoler.

3.1.1 Beskrivelse av veger med blandet funksjon
Veger med blandet funksjon er hovedsakelig veger utenfor tettbygd strøk. Vegene har både
lokal, regional og nasjonal trafikk av ulik karakter. De benyttes både til atkomst og
transport.

Tåleevne
Veger som får fartsgrense 60-80 km/t bør ha en utforming som i størst mulig grad gjør at
man unngår ulykker og begrenser skadeomfanget dersom ulykken skjer.

Vegens geometri
For fartsgrensene 60-80 km/t forutsettes det at trafikantene avpasser farten etter vegens
geometri og lokale steds- og værforhold, jf. aktsomhetskravet i vegtrafikkloven § 3. Farlige
svinger og andre krevende vegforhold skiltes eventuelt med fareskilt eller anbefalt fart.

Trafikantenes forståelse
Trafikantene skal være kjent med at 80 km/t er den generelle fartsgrensen utenfor tettbygd
strøk. Bruken av fartsgrense 70 km/t på veger med eksempelvis særlig høy ulykkesrisiko er
ikke selvforklarende. Strekninger med 60 km/t bør som oftest være lette for trafikantene å

kjenne igjen på grunn av bebyggelse, avkjørsler og lokal aktivitet. Likevel kan overholdelse
av fartsgrensen være et problem.

Miljø
I eller nær tettbygde strøk vil ønske om reduserte miljøbelastninger være et argument for å
redusere fartsgrensene. Med miljø menes forhold knyttet til forurensning, støy, verneverdige
områder mv.

Det er en prioritert oppgave å redusere miljøbelastningen som trafikken skaper. Dette gjøres
mest effektivt gjennom fysiske tiltak som støyskjerming, oppsamling av støv, overgang til
elektrisk drevne kjøretøy etc. Siden de fleste av disse miljøbelastningene øker med

fartsnivået, vil lavere fart kunne gi mindre utslipp og miljøbelastning. Vegtrafikkloven § 6

viser til at det kan «(…) fastsettes nærmere bestemmelser om fartsgrenser, herunder om

lavere fartsgrense for bestemte grupper av motorvogner og lavere fartsgrense, for bestemt
eller ubestemt tid, også av hensyn til miljøet.»
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3.2 Kriterier for bruk av fartsgrense 60 km/t
3.2.1 Krav ved bygging av ny veg
Det vises til håndbok N100 Veg- og gateutforming.

3.2.2 Krav til eksisterende veger
Fartsgrense 60 km/t brukes i hovedsak på veger med mange avkjørsler, mye gang/sykkelaktivitet langs vegen og randbebyggelse. Risikoreduserende tiltak og fysiske tiltak mot
forurensning og støy bør alltid vurderes først.

Metodikk for vurdering av behov for 60 km/t er som følger:
Forutsetter at ønske/behov for bruk av særskilt fartsgrense 60 km/t foreligger
1. Først benyttes beregningsmodellen for å avklare om punkt 1-3 under på den aktuelle
strekningen tilfredsstiller til bruk av særskilt fartsgrense.
2. Modellen gir så ett av fem resultat:
o

60 km/t «Fartsgrensen er ikke aktuell etter vurderingene over»


Nedsetting av fartsgrensen til 60 km/t kan imidlertid være aktuelt iht.
skjønnsmessige vurderinger knyttet til kriteriene i punkt 4-14 under

o

60 km/t «Fartsgrensen kan beholdes/benyttes etter en samlet vurdering»


Korrekt fartsgrense på disse strekningene må vurderes ut fra lokal
kunnskap om stedlige forhold.

o

60 km/t «Anbefalt fartsgrense»

o

60 km/t «Anbefalt fartsgrense» - Vurder om tettbygd strøk


Fremgår tekstlig ved poenggivningen til delen som omhandler
avkjørsler og kryss

o

60 km/t «Fartsgrensen bør ikke benyttes»


Aktiviteten langs vegen overgår i stor grad det som kan forventes
langs denne typen strekninger.

3. Resultatet fra modellen må vurderes ut fra lokal kunnskap om stedlige forhold.
Trafikantenes forståelse for fartsgrensene må også vektes i disse vurderingene.
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Fartsgrense 60 km/t bør brukes på følgende vegstrekninger utenfor tettbygd strøk
1. Fysisk tilrettelegging for gående og syklende (se veiledning i vedlegg 1)
Strekninger med behov for redusert fart på grunn av mangelfull langsgående eller

tverrgående tilrettelegging for gående og syklende. Før fartsgrensen reduseres bør sikring
av kryssingspunkt være vurdert som alternativ.
2. Tetthet av kryss og avkjørsler (se veiledning i vedlegg 1)
Strekninger der vegens randsone har mange avkjørsler og kryss.
3. Tilbud og virksomhet langs veg (se veiledning i vedlegg 1)
Strekninger med behov for lav fart på grunn av tilbud og virksomhet langs vegen som gir
aktivitet av gående og syklende.

Ved skoler kan variable fartsgrenser benyttes i stedet for permanent fartsgrense 60 km/t.
Fartsgrense 60 km/t kan brukes på følgende strekninger utenfor tettbygd strøk:
4. Skoler
Strekninger der skoler ligger i nærheten av vegen, og medfører aktivitet uten at denne er
stor nok til at kriteriene under 30 eller 40 km/t er oppfylt, eller strekningen oppfyller
kravene under pkt 1. Dersom aktiviteten er begrenset til spesielle tider av døgnet bør det
brukes variable fartsgrenser.
5. Kryss og kryssområder
Kryss som ikke tilfredsstiller gjeldende krav for høyere fartsgrenser til stoppsikt og/eller
sikttrekanter. Mengde sidetrafikk bør vurderes. Det bør vurderes å gjøre fysiske endringer i
utformingen før fartsgrensen eventuelt settes ned.
6. Tunneler (se vedlegg 2)
Eksisterende tunneler med redusert standard kan, i påvente av oppgradering, få redusert
fartsgrense. Tunneler skal normalt ha samme fartsgrense som vegen for øvrig, men lavere
fart kan skiltes dersom tunnelen har en særskilt utforming (vegbredde, kurvatur mm) eller
tunnelen ikke er oppgradert i henhold til tunnelsikkerhetsforskriften.
7. Lokal forurensning
Strekninger med behov for lavere fart på grunn av lokal forurensning over grenseverdier i
gjeldende forskrift. Det vises spesielt til krav om grenseverdier for svevestøv i
forurensningsforskriften kapittel 7.
8. Støy
Strekninger der det ligger bebyggelse med støyfølsomt bruksformål (boliger, skoler, sykehus
mm), og som har støynivåer over grenseverdier i gjeldende regelverk jf.

forurensningsforskriften § 5-4. Redusert fartsgrense skal kun brukes som et supplement til
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andre tiltak, som for eksempel fasadetiltak.
9. Trær beskyttet av naturmangfoldloven
Strekninger der mange trær langs vegen er beskyttet av naturmangfoldloven (kulturhistorisk
landskap). Det forutsettes at trærnes plassering utgjør en fare ved utforkjøringer, og at
andre trafikksikkerhetstiltak enn nedskilting ikke er mulig å gjennomføre.
10. Historisk verneverdige veger
Strekninger definert som Historiske verneverdige veger, og der nedskilting er nødvendig for
å bevare vegens kulturhistoriske verdi. Historiske veger er bygget for fartsgrense 60 km/t og
lavere.

11. Kryssingspunkt for gående og syklende
Ved tilrettelagte kryssingspunkt som ikke oppfyller kravene til etablering av gangfelt jf.
håndbok V127 Kryssingssteder for gående eller er inne på en strekning som oppfyller
kravene under pkt 1. Før fartsgrensen reduseres bør en vurdere andre måter å sikre
kryssingspunkt på.
12. Hyppig treningsaktivitet med sykkel eller rulleski
Strekninger som jevnlig brukes til (organisert) trening på sykkel, rulleski el.
13. Veg som er avlastet av ny veg, og således ikke lenger har hovedvegfunksjon
Bruk av fartsgrense 60 i slike tilfeller forutsetter innføring av tiltak som beskrevet i N302.
Fartsgrense 60 km/t kan brukes på følgende strekninger gjennom tettbygd strøk:
14. Hovedveger gjennom tettbygd strøk
Viktige hovedveger gjennom tettbygde strøk der gående og syklende har alternative anlegg
og der kollektivtrafikken har egne holdeplasser (innfartsveger, ringveger ol.). Slike
strekninger regnes å ligge utenfor tettbygd strøk i vegtrafikklovens forstand.
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3.3 Kriterier for bruk av fartsgrense 70 km/t
Forslag til nye kriterier er ikke endelig besluttet. Kriteriene fra NA-rundskriv nr. 2011/7 er
derfor fortsatt gjeldende. Se vedlegg 3.

3.4 Kriterier for bruk av fartsgrense 80 km/t
3.4.1 Krav ved bygging av ny veg
Det vises til håndbok N100 Veg- og gateutforming.

3.4.2 Krav til eksisterende veger
80 km/t er generell fartsgrense på veger utenfor tettbygd strøk der særskilt fartsgrense ikke

er innført.

Fartsgrense 80 km/t brukes også på 2+1 veger/veger med midtrekkverk som ikke
tilfredsstiller kravene til fartsgrense 90 km/t, jf. Kapittel 4.3.2.
Fartsgrense 80 km/t kan brukes på følgende strekninger gjennom tettbygd strøk:
Motorveg eller motortrafikkveg i byområder der tetthet av kryss, av- og påkjøringsramper

eller miljøhensyn tilsier dette.
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4. Fartsgrensene 90-100-110 km/t
4.1 Innledning
4.1.1 Beskrivelse av veger med framkommelighetsfunksjon
Dette er veger med høy utformingsstandard, og der gående og syklende har egne traseer
(lokalt vegnett eller egne gang-og sykkelveger). Vegene brukes hovedsakelig til å bringe
personer og gods over lengre strekninger, og utformingen gjør at det skjer relativt få
alvorlige ulykker her.

Tåleevne
Veger som får fartsgrense 90-110 km/t skal ha en utforming som begrenser antall ulykker
og skadeomfang. Det legges til grunn at trafikanter har begrenset fysisk tåleevne.

Vegens geometri
Vegenes tverrprofil, horisontal- og vertikalkurvatur mm skal være utformet på en slik måte

at trafikantene sikkert kan kjøre i skiltet fartsgrense under gode vær- og føreforhold.

Trafikantenes forståelse
Det skal være god overenstemmelse mellom vegutforming og fartsgrense. En fartsgrense
som er forståelig for trafikantene, vil i større grad vil bli overholdt enn en som ikke er det.

Miljø
En konsekvens av høyt fartsnivå, er at støy og forurensning i form av utslipp øker. Det er i

fartsgrensekriteriene satt som utgangspunkt at disse vegene ligger utenfor tettbygde strøk.
Enkeltboliger må skjermes for støybelastning.

4.2 Generelle bestemmelser for bruk av 90-110 km/t
4.2.1 Trafikksikkerhetsinspeksjoner
Når det søkes om endret fartsgrense, skal det ved hjelp av en trafikksikkerhetsinspeksjon
være sjekket at kriteriene er oppfylt, jf. håndbok V720 Trafikksikkerhetsrevisjoner og –
inspeksjoner. Sideterrenget skal være vurdert som en del av inspeksjonen. Nødvendige

oppgraderingstiltak skal være gjennomført før fartsgrensen kan økes. Det skal også være
gjennomført en ulykkesanalyse for de siste 4 årene. I analysen bør det blant annet ses
nærmere på vær- og føreforhold og ulykker i vegtunneler og ved tunnelportaler.

4.2.2 Risikovurderinger og ulykkesanalyser
For eksisterende veger som har en fartsgrense i konflikt med de nye kriteriene, bør det

gjennomføres en risikovurdering og en ulykkesanalyse. Dersom denne viser lav risiko og få
ulykker på strekningen, kan fartsgrensen beholdes. Risikovurderinger skal alltid
gjennomføres for:
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•

Tunneler med stigning over 5 pst. eller lengde over 3 km. Det skal da spesielt ses på

sikt, kjørefeltbredde, skulderbredde, utforming av havarinisjer og eventuelt andre
påkjøringsfarlige elementer.
•

Strekninger med høy andel tungtrafikk (over 20 %)

4.3 Kriterier for bruk av fartsgrense 90 km/t
4.3.1 Krav ved bygging av ny veg
Det vises til håndbok N100 Veg- og gateutforming.

4.3.2 Krav til eksisterende motortrafikkveger med 2 + 1 felt
1. Tverrprofil
Tverrprofilen skal være 12,5 m.
Vegen skal ha midtrekkverk.
Vegen bør ha forsterket kantlinje.
2. Horisontal- og vertikalkurvatur
Horisontalkurvaturen skal være minimum 400 m.
Stoppsikten skal være minimum 150 m.
3. Kryssløsninger
For ÅDT ≥ 8 000 skal kryss være planskilt og utformet i samsvar med bestemmelsene i
N100.

For ÅDT 6 000 – 8 000 skal kryss være forkjørsregulerte T-kryss eller planskilte kryss og
utformet i samsvar med bestemmelsene i N100.
4. Belysning
Vegen bør være belyst.
5. Tunneler
Tunneler bør ha fartsgrense som vegen for øvrig.

Ettløpstunneler som er lengre enn 500 m bør ikke ha høyere fartsgrense enn 80 km/t.
Tunnelprofilet skal være minimum 8,5 m.
6. Sikkerhetsavstand og sideterreng (Håndbok N101 Rekkverk og vegens sideområder)
Det skal ikke være påkjøringsfarlige hindre innenfor sikkerhetssonens bredde - se håndbok
N101 Rekkverk og vegens sideområder. Se også håndbok N101 for krav til utforming av
sideterreng uten behov for rekkverk.
7. Strekningslengde
Strekningen bør være minst 3 km lang.
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4.3.3 Krav til eksisterende veger med to felt og ÅDT under 4000
1. Tverrprofil
Tverrprofilet (asfaltert bredde) skal være minst 8 m.
Vegen skal ha forsterket midtoppmerking.

For veger med ÅDT<1500 kan det tillates tverrprofil (asfaltert bredde) ned til 7,5 meter etter
nærmere vurdering.

2. Horisontal- og vertikalkurvatur
Horisontalkurvaturen skal være minimum 400 m.
Det bør tillates horisontalkurvatur under 400 meter etter nærmere vurdering.
Stoppsikten skal være 150 m.
3. Forbikjøring
Forbikjøringssikt på 550 m skal være oppfylt minst ett sted per 5 km veg i hver kjøreretning.
4. Avkjørsler
Vegene skal ha minimalt med avkjørsler
5. Løsninger for gående og syklende
Vegene bør ha egne traseer for gående og syklende. Ved lav ÅDT, kan noe gang- og
sykkeltrafikk på vegene aksepteres.
6. Tunneler
Tunneler bør ha fartsgrense som vegen for øvrig.

Dersom fartsgrense 90 km/t skal benyttes i ettløpstunneller lengre enn 500 m, skal
tunnelprofilet være minimum 8,5 m.

7. Sikkerhetsavstand og sideterreng (Håndbok N101 Rekkverk og vegens sideområder)
Det skal ikke være påkjøringsfarlige hindre innenfor sikkerhetssonens bredde - se håndbok
N101 Rekkverk og vegens sideområder. Se også håndbok N101 for krav til utforming av
sideterreng uten behov for rekkverk.
8. Strekningslengde

Strekningen bør være minst 3 km lang.

4.4 Kriterier for bruk av fartsgrense 100 km/t
4.4.1 Krav ved bygging av ny veg
Det vises til håndbok N100 Veg- og gateutforming.

4.4.2 Krav til eksisterende 4-felts motorveger
1. Tverrprofil
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Kjørebanebredden skal være minst 7 m (feltbredde 3,5 m). Skulderbredden skal være minst
1,5 m.

Vegen skal være sikret med rekkverk eller voll i midtdeleren. Se håndbok N101 Rekkverk og
vegens sideområder.

2. Horisontal- og vertikalkurvatur
Horisontalkurvaturen skal være minimum 560 m
Stoppsikten skal være minst 200 m
3. Kryssløsninger
Kryss skal være planskilte.

Akselerasjonsfelt skal være minst 150 m og retardasjonsfelt minst 90 m
Tilpasningsstrekningene2 skal være minst 90 m

Observasjonsstrekningene3 skal være minst 50 m
4. Belysning
Vegene skal være belyste.
5. Tunneler
Tunneler bør ha fartsgrense som vegen for øvrig.
Tunnelprofilet skal være minimum 9,5 m.

6. Sikkerhetsavstand og sideterreng (Håndbok N101 Rekkverk og vegens sideområder)
Det skal ikke være påkjøringsfarlige hindre innenfor sikkerhetssonens bredde - se håndbok
N101 Rekkverk og vegens sideområder. Se også håndbok N101 for krav til utforming av
sideterreng uten behov for rekkverk.
7. Strekningslengde
Strekningen bør minst være 5 km lang.

4.5 Kriterier for bruk av fartsgrense 110 km/t
4.5.1 Krav ved bygging av ny veg
Det vises til håndbok N100 Veg- og gateutforming.

4.5.2 Krav til eksisterende 4-felts motorveger
Fartsgrensevurderinger av eksisterende motorveger avhenger ikke bare av enkeltelementer,
men av en helhetlig vurdering av alle parametre og vegens logiske forløp totalt sett.

2

Tilpasningsstrekning: Den strekningen langs motorvegen som brukes for å bygge opp, evt. bygge ned, bredden på

fartsendringsfeltet (ev lage skisser)
3

Observasjonsstrekning: Siste del av påkjøringsrampa, der man kan se til venstre og se om det kommer noen på motorvegen

(ev lage skisser)
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1. Tverrprofil
Kjørebanebredden skal minst være 7 m (feltbredde 3,5 m).
Skulderbredden skal minst være 2 m.

Vegen skal ha midtdeler med midtrekkverk.
2. Horisontal- og vertikalkurvatur
Horisontalkurvaturen skal minimum være 700 m.
Stoppsikten skal minimum være minimum 220 m.
3. Kryssløsninger
Kryss skal bygges som planskilte kryss og utformes i samsvar bestemmelsene i N100.
Akselerasjonsfelt og retardasjonsfelt skal være minimum 150 m.
Tilpasningsstrekningene4 skal være minimum 100 m.

Observasjonsstrekningene5 skal være minimum 50 m.
4. Belysning
Vegene skal være belyste.
5. Tunneler
Tunneler bør ha fartsgrense som vegen for øvrig.
Tunnelprofilet skal være minimum 9,5 m.
7. Sikkerhetsavstand og sideterreng (Håndbok N101 Rekkverk og vegens sideområder)
Det skal ikke være påkjøringsfarlige hindre innenfor sikkerhetssonens bredde - se håndbok
N101 Rekkverk og vegens sideområder. Se også håndbok N101 for krav til utforming av
sideterreng uten behov for rekkverk.
8. Strekningslengde
Strekningen bør minst være 5 km lang.

4

Tilpasningsstrekning: Den strekningen langs motorvegen som brukes for å bygge opp, evt. bygge ned, bredden på

fartsendringsfeltet (ev lage skisser)
5

Observasjonsstrekning: Siste del av påkjøringsrampa, der man kan se til venstre og se om det kommer noen på motorvegen

(ev lage skisser)
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Vedlegg 1:

Beregningsmodell for vurdering av fartsgrense 60 km/t
Statens vegvesen har utarbeidet en beregningsmodell for vurdering av fartsgrense 60 km/t.
Modellen finner du her:

https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/handboker/omhandbokene/vegnormalene/n300

Modellen er basert på grunnprinsippene i «Beregningsark fartsgrense 60 km/t», som
tidligere har vært benyttet som vurderingsgrunnlag for fartsgrense 60 km/t. Der det gamle
beregningsarket la mest vekt på tetthet mellom kryss og avkjørsler, tar den nye modellen

også hensyn til tilbud og virksomhet som gir aktivitet av gående og syklende langs vegen og
ved kryssing av veg.

Modellen er i prinsippet utviklet for å beregne behov for nedskilting til 60 km/t. Der

modellen gir svært høye poengsummer, anbefales imidlertid bruk av fartsgrense 50 km/t.
Dette vil også framgå i beregningsmodellen, i delen om kryss og avkjørsler.

Når det er tvil om riktig fartsgrense, eller dersom kravene i beregningene nesten er
tilfredsstilt, bør det vektlegges i favør av 60 km/t dersom det er et paralleltgående
hovedvegnett med høyere fartsgrense på strekningen.

Begrensinger
•

Modellen anbefales bare benyttet på eksisterende veg. Nye vegstrekninger bygges
etter krav i N100 Veg- og gateutforming.

•

På veger som utbygges/utbedres etter redusert standard brukes kriteriene med
varsomhet.

Bruk av modellen
•

Modellen skal benyttes på strekninger der det er behov for en vurdering:
o

Som oppfølging etter gjennomført TS-inspeksjon eller liknende.

o

Etter innspill fra privatpersoner, institusjoner eller kommuner.

o

•

I forbindelse med en områdevis trafikksikkerhetsutredning.

Modellen forutsetter at det er et reelt ønske/behov for endring av fartsgrense på en
strekning. Det anbefales ikke å bruke modellen ukritisk på hele vegnettet i større
områder.

•

Strekningen som vurderes bør være mellom 1 og 3 km. Lengre strekninger kan deles

•

Antall poeng summeres sammen og resultatet gir en anbefalt fartsgrense for

opp i flere delstrekninger.

strekningen.
•

Resultatet fra modellen må alltid vurderes opp mot faglig skjønn før det iverksettes.
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Om fysisk tilrettelegging for gående og syklende
•

Tverrgående tilrettelegging for gående og syklende
o

Poeng for «ingen tilrettelegging» forutsetter at det er et reelt behov for å

o

For krav til tilrettelagt kryssing, vises det til håndbok 127 Kryssingssteder for

o

Poeng for «tilrettelagt kryssing» eller «planskilt» forutsetter at tilbudet blir

krysse på strekningen.
gående.

brukt av trafikantene.

Om tetthet av kryss og avkjørsler
•

Å skille riktig mellom avkjørsel og kryss kan ofte være vanskelig. I disse kriteriene er
geometrisk utforming og den daglige bruken lagt til grunn, og dette stemmer ikke
nødvendigvis med den juridiske definisjonen av kryss jf. trafikkreglene §7 og

vikepliktsbestemmelsene. En liten sideveg med dårlig geometrisk kryssutforming bør
i denne sammenheng regnes som en avkjørsel. Spesielt gjelder dette der sidevegen

ikke dekker beboernes daglige behov som f.eks. postombæring og søppelhenting.

Om tilbud og virksomhet som gir aktivitet langs veg
•

Her må det vurderes om tilbudet/virksomheten faktisk genererer mer aktivitet av

gående og syklende langs vegen, og hvilket tilbud disse trafikantgruppene har både
langsgående og tverrgående.
o

Der det ikke fins langsgående tilbud til gående og syklende skal poeng for

o

Der det er nødvendig å krysse vegen for å komme til/fra gang og sykkeltilbud

o

Der det er godt skjermet gang- og sykkeltilbud (gang/sykkel-veg eller

tilbud/aktivitet regnes med.

bør poeng for tilbud/aktivitet regnes med.

sykkelveg med fortau) på samme side av vegen som virksomhet/aktivitet
ligger, bør ikke aktiviteten telles med. Unntak gjøres for barneskoler.

•

Avstand fra tilbud/virksomhet til vegen må også vurderes. Tilbud/virksomhet som

•

Med «større utfartssted/turområde» menes steder med mange tilreisende, og dermed

ligger godt skjermet og et stykke unna vegen (ca. 100 m etter mer), kan ev. utelates.

en betydelig økning av gående og syklende langs vegen.
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Vedlegg 2:

Modell for tunneler med redusert standard
Normalt skal vegtunneler ha samme fartsgrense som vegen for øvrig. I noen tilfeller der
eksisterende tunneler har særlig lav utformingsstandard, eller det er geometriske forhold
inne i tunnelen som trafikantene ikke kan forvente, kan det være aktuelt å skilte ned

fartsgrensen. Det kan også i noen tilfeller være aktuelt å vurdere en lavere fartsgrense i de
tilfeller der planlagt oppgradering ligger litt frem i tid. De geometriske forhold som kan
gjøre det aktuelt å innføre en særskilt fartsgrense på 70 eller 60 km/t er følgende:
•

Redusert kjørebanebredde

•

Redusert fri høyde

•
•
•
•
•

Krappe kurver

Stigningsgrad over 5 pst.

Redusert vegbelysning

ÅDT og andel tungtrafikk

Gående og syklende i tunnelen

Tunneler har normalt lavere ulykkesfrekvens og skadekostnad enn veg i dagen. Derimot er
konsekvensene ofte høyere enn for veg i dagen. Dette gjelder særlig ved brann, men også

ved trafikkulykker. Dersom det er registrert et ulykkesproblem i tunnelen, vil det være riktig
å benytte kriterier for fastsettelse av fartsgrense 70 km/t.

Metoden er basert på en poengsetting og summering av poeng. Dersom et enkeltelement har
vesentlig lavere verdi enn angitt kan dette alene være grunnlag for lavere fartsgrense.
Modellen bør ikke brukes på tunneler kortere enn 500 m, jf tunnelsikkerhetsforskriften.
Modellen finner du her https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/handboker/omhandbokene/vegnormalene/n300
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Vedlegg 3:

Kriterier for fartsgrense 70 km/t i NA-rundskriv nr. 2011/7
3. Kriterier for bruk av fartsgrense 70 km/t
3.1

Strekninger som ble gitt fartsgrense 70 km/t etter revisjonen av fartsgrensekriteriene høsten 2001 skal beholde denne fartsgrensen, med mindre det er
gjennomført tiltak på strekningen som tilsier en annen fartsgrense.

3.2

På veger med fartsgrense 80 km/t skal fartsgrensen settes til 70 km/t i følgende

tilfeller:
•

Dersom vegen har gjennomsnittlig døgntrafikk over 8000 kjøretøyer og det verken er
midtrekkverk/midtdeler eller forsterket midtoppmerking. Dersom vegen har

forsterket midtoppmerking skal den foreløpig beholde fartsgrense 80 km/t, men det
forutsettes gjort en beregning av forventet skadekostnad seks år etter at

midtoppmerkingen er etablert. Det vil bli fastsatt en øvre grense for forventet
skadekostnad på slike veger, og dersom dette overskrides settes fartsgrensen ned til
70 km/t.

•

Dersom vegen har gjennomsnittlig døgntrafikk mellom 4000 og 8000 kjøretøyer og
det ikke er etablert forsterket midtoppmerking, og dersom vegen samtidig har
forventet skadekostnad pr km og år høyere enn 2,0 mill 2010-kr.

•

Dersom vegen har gjennomsnittlig døgntrafikk lavere enn 4000 kjøretøyer og

samtidig har forventede skadekostnader pr km og år høyere enn 2,0 mill 2010-kr.

3.3

Lengre strekninger med fartsgrense 70 km/t kan brukes som alternativ til hyppige
fartsgrenseendringer mellom 60 km/t og 80 km/t, dersom dette ikke forventes å

bidra til økt antall drepte og hardt skadde.
3.4

Normalt skal det ikke skiltes med fartsgrense 70 km/t på kortere strekninger enn 1
km. Unntak kan gjøres i spesielle tilfeller, f.eks der det er viktig å dempe fartsnivået
gjennom kryssområder.
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Likelydende brev sendt til
AGDER FYLKESKOMMUNE, Agder fylkeskommune Postboks 788 Stoa, 4809 ARENDAL
ALSTAHAUG KOMMUNE, Strandgata 52, 8800 SANDNESSJØEN
ALTA KOMMUNE, Postboks 1403, 9506 ALTA
ALVDAL KOMMUNE, Gjelen 3, 2560 ALVDAL

ALVER KOMMUNE, Postboks 4, 5906 FREKHAUG

ANDØY KOMMUNE, Postboks 187, 8483 ANDENES

AREMARK KOMMUNE, Rådhuset Aremarkveien 2276, 1798 AREMARK
ARENDAL KOMMUNE, Postboks 123, 4891 GRIMSTAD
ASKER KOMMUNE, Katrineåsveien 20, 3440 RØYKEN
ASKVOLL KOMMUNE, Postboks 174, 6988 ASKVOLL

ASKØY KOMMUNE, Klampavikvegen 1, 5300 KLEPPESTØ

AUKRA KOMMUNE, Kommunehuset Nyjordvegen 12, 6480 AUKRA
AURE KOMMUNE, Postboks 33, 6689 AURE
AURLAND KOMMUNE, Vangen 1, 5745 AURLAND
AURSKOG-HØLAND KOMMUNE, Rådhusveien 3, 1940 BJØRKELANGEN
AUSTEVOLL KOMMUNE, Birkelandsvegen 2, 5392 STOREBØ
AUSTRHEIM KOMMUNE, Sætremarka 2, 5943 AUSTRHEIM

AVERØY KOMMUNE, Postboks 152 Bruhagen, 6538 AVERØY
BALSFJORD KOMMUNE, Rådhusgata 11, 9050 STORSTEINNES
BAMBLE KOMMUNE, Postboks 80, 3993 LANGESUND
BARDU KOMMUNE, Postboks 401, 9365 BARDU
BEIARN KOMMUNE, MOLDJORD, 8110 MOLDJORD

BERGEN KOMMUNE, Postboks 7700, 5020 BERGEN
BERLEVÅG KOMMUNE, Torget 4, 9980 BERLEVÅG
BINDAL KOMMUNE, Oldervikveien 5, 7980 TERRÅK

BIRKENES KOMMUNE, Postboks 115, 4795 BIRKELAND
BJERKREIM KOMMUNE, Postboks 17, 4384 VIKESÅ

BJØRNAFJORDEN KOMMUNE, Postboks 24, 5649 EIKELANDSOSEN
BODØ KOMMUNE, Postboks 319, 8001 BODØ

BOKN KOMMUNE, Boknatunvegen 37, 5561 BOKN

BREMANGER KOMMUNE, Postboks 104, 6721 SVELGEN
BRØNNØY KOMMUNE, Rådhuset, 8905 BRØNNØYSUND
BYGLAND KOMMUNE, Sentrum 18, 4745 BYGLAND
BYKLE KOMMUNE, Sarvsvegen 14, 4754 BYKLE

BÆRUM KOMMUNE, Postboks 700, 1304 SANDVIKA
BØ KOMMUNE, Veaveien 50, 8475 STRAUMSJØEN

BØMLO KOMMUNE, Rådhuset Leirdalen 1, 5430 BREMNES
BÅTSFJORD KOMMUNE, Postboks 610, 9991 BÅTSFJORD
DEANU GIELDA / TANA KOMMUNE, Rådhusveien 24, 9845 TANA
DIELDDANUORI SUOHKAN - TJELDSUND KOMMUNE, Postboks 240, 9439 EVENSKJER

DOVRE KOMMUNE, Kongsvegen 4, 2662 DOVRE

DRAMMEN KOMMUNE, Postboks 7500, 3008 DRAMMEN
DRANGEDAL KOMMUNE, Gudbrandsveien 7, 3750 DRANGEDAL
DYRØY KOMMUNE, Dyrøytunet 1, 9311 BRØSTADBOTN
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DØNNA KOMMUNE, Krunhaugen 1, 8820 DØNNA
EIDFJORD KOMMUNE, Simadalsvegen 1, 5783 EIDFJORD
EIDSKOG KOMMUNE, Postboks 94, 2231 SKOTTERUD
EIDSVOLL KOMMUNE, Rådhusgata 1, 2080 EIDSVOLL

EIGERSUND KOMMUNE, Postboks 580, 4379 EGERSUND
ELVERUM KOMMUNE, Postboks 403, 2418 ELVERUM

ENEBAKK KOMMUNE, Prestegårdsveien 4, 1912 ENEBAKK

ENGERDAL KOMMUNE, Engerdalsveien 1794, 2440 ENGERDAL

ETNE KOMMUNE, Sjoarvegen 2, 5590 ETNE

ETNEDAL KOMMUNE, Kyrkjevegen 10, 2890 ETNEDAL

EVENES KOMMUNE, Postboks 43, 8539 BOGEN I OFOTEN
EVJE OG HORNNES KOMMUNE, Kasernevegen 19, 4735 EVJE
FARSUND KOMMUNE, Postboks 100, 4552 FARSUND
FAUSKE KOMMUNE, Postboks 93, 8201 FAUSKE
FEDJE KOMMUNE, Stormarkvegen 49, 5947 FEDJE
FITJAR KOMMUNE, Postboks 83, 5418 FITJAR

FJALER KOMMUNE, Dalstunet 20, 6963 DALE I SUNNFJORD
FJORD KOMMUNE, Postboks 144, 6211 VALLDAL
FLAKSTAD KOMMUNE, 8380 RAMBERG

FLATANGER KOMMUNE, Miljøbygget, Lauvsnes, 7770 FLATANGER
FLEKKEFJORD KOMMUNE, Kirkegaten 50, 4400 FLEKKEFJORD

FLESBERG KOMMUNE, Lampelandhagan 7, 3623 LAMPELAND
FLÅ KOMMUNE, Kommunehuset, 3539 FLÅ
FOLLDAL KOMMUNE, Gruvvegen 7, 2580 FOLLDAL

FREDRIKSTAD KOMMUNE, Postboks 1405, 1602 FREDRIKSTAD
FROGN KOMMUNE, Postboks 10, 1441 DRØBAK
FROLAND KOMMUNE, Frolandsveien 995, 4820 FROLAND
FROSTA KOMMUNE, Fånesvegen 1, 7633 FROSTA

FRØYA KOMMUNE, Postboks 152, 7261 SISTRANDA

FYRESDAL KOMMUNE, Klokkarhamaren 6, 3870 FYRESDAL
FÆRDER KOMMUNE, Postboks 250, 3163 NØTTERØY
GAMVIK KOMMUNE, Postboks 174, 9770 MEHAMN

GAUSDAL KOMMUNE, Vestringsvegen 8, 2651 ØSTRE GAUSDAL
GILDESKÅL KOMMUNE, Postboks 54, 8138 INNDYR
GISKE KOMMUNE, Valderhaug 4, 6050 VALDERØYA
GJEMNES KOMMUNE, Nordmørsvegen 24, 6631 BATNFJORDSØRA
GJERDRUM KOMMUNE, Postboks 10, 2024 GJERDRUM

GJERSTAD KOMMUNE, Gjerstadveien 1335, 4980 GJERSTAD
GJESDAL KOMMUNE, Rettedalen 1, 4330 ÅLGÅRD
GJØVIK KOMMUNE, Postboks 630, 2810 GJØVIK
Gjøvik kommune, Postboks 630, 2810 GJØVIK

GLOPPEN KOMMUNE, Grandavegen 9, 6823 SANDANE
GOL KOMMUNE, Gamlevegen 4, 3550 GOL

GRAN KOMMUNE, Rådhusvegen 39, 2770 JAREN

GRANE KOMMUNE, Industriveien 2, 8680 TROFORS
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GRATANGEN KOMMUNE, Postboks 23, 9471 GRATANGEN
GRIMSTAD KOMMUNE, Postboks 123, 4891 GRIMSTAD
GRONG KOMMUNE, Postboks 162, 7871 GRONG

GRUE KOMMUNE, Postboks 94, 2261 KIRKENÆR

GULEN KOMMUNE, Eivindvikvegen 1119, 5966 EIVINDVIK

GUOVDAGEAINNU SUOHKAN / KAUTOKEINO KOMMUNE, Bredbuktnesveien 6, 9520
KAUTOKEINO

HADSEL KOMMUNE, Rådhusgata 5, 8450 STOKMARKNES
HALDEN KOMMUNE, Postboks 150, 1751 HALDEN

HAMAR KOMMUNE, Postboks 4063, 2306 HAMAR

HAMARØY KOMMUNE, Marie Hamsuns vei 3, 8294 HAMARØY
HAMMERFEST KOMMUNE, Postboks 1224, 9616 HAMMERFEST
HAREID KOMMUNE, Rådhusplassen 5, 6060 HAREID
HARSTAD KOMMUNE / HÁRSTTÁID SUOHKAN, Postmottak, 9479 HARSTAD
HASVIK KOMMUNE, Postboks 43, 9593 BREIVIKBOTN

HATTFJELLDAL KOMMUNE, O.T. Olsens vei 3A, 8690 HATTFJELLDAL
HAUGESUND KOMMUNE, Postboks 2160, 5504 HAUGESUND

HEIM KOMMUNE, Trondheimsveien 1, 7200 KYRKSÆTERØRA
HEMNES KOMMUNE, Sentrumsveien 1, 8646 KORGEN

HEMSEDAL KOMMUNE, Hemsedalsvegen 2889, 3560 HEMSEDAL
HERØY KOMMUNE, Silvalveien 1, 8850 HERØY

HERØY KOMMUNE, Postboks 274, 6099 FOSNAVÅG
HITRA KOMMUNE, Rådhusveien 1, 7240 HITRA

HJARTDAL KOMMUNE, Saulandsvegen 414, 3692 SAULAND
HJELMELAND KOMMUNE, Vågavegen 116, 4130 HJELMELAND
HOL KOMMUNE, 3576 HOL

HOLE KOMMUNE, Viksveien 30, 3530 RØYSE
HOLMESTRAND KOMMUNE, Postboks 312, 3081 HOLMESTRAND
HOLTÅLEN KOMMUNE, HOVSLETTA, 7380 ÅLEN

HORTEN KOMMUNE, Postboks 10, 3191 HORTEN
HURDAL KOMMUNE, Minneåsvegen 3, 2090 HURDAL

HUSTADVIKA KOMMUNE, Tingplassen 1, 6440 ELNESVÅGEN
HVALER KOMMUNE, Storveien 32, 1680 SKJÆRHALDEN

HYLLESTAD KOMMUNE, Lifjordvegen 7, 6957 HYLLESTAD
HÆGEBOSTAD KOMMUNE, Kommunehuset Laukrokveien 4, 4595 TINGVATN
HØYANGER KOMMUNE, Postboks 159, 6991 HØYANGER
HØYLANDET KOMMUNE, 7877 HØYLANDET

HÅ KOMMUNE, Rådhusgata 8, 4360 VARHAUG
IBESTAD KOMMUNE, Kopparvika 7, 9450 HAMNVIK
INDERØY KOMMUNE, Vennalivegen 7, 7670 INDERØY

INDRE FOSEN KOMMUNE, Rådhusveien 13, 7100 RISSA

INDRE ØSTFOLD KOMMUNE, Postboks 34, 1861 TRØGSTAD

INNLANDET FYLKESKOMMUNE, Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 HAMAR
IVELAND KOMMUNE, Frikstadveien 20, 4724 IVELAND
JEVNAKER KOMMUNE, Kirkegata 6, 3520 JEVNAKER
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KARASJOGA GIELDA / KARASJOK KOMMUNE, Postboks 84, 9735 KARASJOK
KARLSØY KOMMUNE, Rådhuset Rådhusveien 1, 9130 HANSNES
KARMØY KOMMUNE, Postboks 167, 4291 KOPERVIK
KINN KOMMUNE, Postboks 294, 6701 MÅLØY
KLEPP KOMMUNE, Postboks 25, 4358 KLEPPE

KONGSBERG KOMMUNE, Postboks 115, 3602 KONGSBERG

KONGSVINGER KOMMUNE, Postboks 900, 2226 KONGSVINGER
KRAGERØ KOMMUNE, Postboks 128, 3791 KRAGERØ

KRISTIANSAND KOMMUNE, Postboks 4, 4685 NODELAND
KRISTIANSUND KOMMUNE, Postboks 178, 6501 KRISTIANSUND N
KRØDSHERAD KOMMUNE, 3536 NORESUND

KVAM KOMMUNE, Grovagjelet 16, 5600 NORHEIMSUND
KVINESDAL KOMMUNE, Nesgata 11, 4480 KVINESDAL
KVINNHERAD KOMMUNE, Rosendalsvegen 10, 5470 ROSENDAL
KVITESEID KOMMUNE, Kviteseidgata 13, 3850 KVITESEID
KVITSØY KOMMUNE, 4180 KVITSØY
KVÆFJORD KOMMUNE, Bygdeveien 26, 9475 BORKENES
KVÆNANGEN KOMMUNE, Gárgu 8, 9161 BURFJORD

KÅFJORD KOMMUNE GAIVUONA SUOHKAN, Postboks 74, 9148 OLDERDALEN
LARVIK KOMMUNE, Postboks 2020, 3255 LARVIK

LAVANGEN KOMMUNE LOABÁGA SUOHKAN, Nessveien 7, 9357 TENNEVOLL
LEBESBY KOMMUNE, Postboks 38, 9790 KJØLLEFJORD
LEIRFJORD KOMMUNE, Skoledalsveien 39, 8890 LEIRFJORD
LEKA KOMMUNE, Leknesveien 67, 7994 LEKA
LESJA KOMMUNE, 2665 LESJA

LEVANGER KOMMUNE, Postboks 130, 7601 LEVANGER
LIER KOMMUNE, Postboks 205, 3401 LIER
LIERNE KOMMUNE, Heggvollveien 6, 7882 NORDLI

Lillehammer kommune, Postboks 986, 2626 LILLEHAMMER

LILLEHAMMER KOMMUNE, Postboks 986, 2626 LILLEHAMMER
LILLESAND KOMMUNE, Postboks 23, 4791 LILLESAND

LILLESTRØM KOMMUNE, Postboks 313, 2001 LILLESTRØM
LINDESNES KOMMUNE, Nordre Heddeland 26, 4534 MARNARDAL
LOM KOMMUNE, Sognefjellsvegen 6, 2686 LOM

LOPPA KOMMUNE, Parkveien 1-3, 9550 ØKSFJORD

LUND KOMMUNE, Moiveien 9, 4460 MOI

LUNNER KOMMUNE, Sandsvegen 1, 2740 ROA
Lunner kommune, Sandsveien 1, 2740 ROA
LURØY KOMMUNE, Rådhuset, 8766 LURØY

LUSTER KOMMUNE, Rådhusvegen 1, 6868 GAUPNE
LYNGDAL KOMMUNE, Postboks 353, 4577 LYNGDAL
LYNGEN KOMMUNE, Strandveien 24, 9060 LYNGSEIDET
LÆRDAL KOMMUNE, Postboks 83, 6886 LÆRDAL

LØDINGEN KOMMUNE, Postboks 83, 8411 LØDINGEN

LØRENSKOG KOMMUNE, Postboks 304, 1471 LØRENSKOG
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LØTEN KOMMUNE, Postboks 113, 2341 LØTEN
MALVIK KOMMUNE, Postboks 140, 7551 HOMMELVIK
MARKER KOMMUNE, Postboks 114, 1871 ØRJE

MASFJORDEN KOMMUNE, Austfjordvegen 2724, 5981 MASFJORDNES
MELHUS KOMMUNE, Rådhusvegen 2, 7224 MELHUS
MELØY KOMMUNE, Gammelveien 5, 8150 ØRNES

MERÅKER KOMMUNE, RÅDHUSET, 7530 MERÅKER
MIDTRE GAULDAL KOMMUNE, Rørosveien 11, 7290 STØREN

MIDT-TELEMARK KOMMUNE, Bøgata 67, 3800 BØ I TELEMARK
MODALEN KOMMUNE, Postboks 44, 5732 MODALEN
MODUM KOMMUNE, Postboks 38, 3371 VIKERSUND
MOLDE KOMMUNE, Rådhusplassen 1, 6413 MOLDE
MOSKENES KOMMUNE, Reineveien 67, 8390 REINE
MOSS KOMMUNE, Postboks 175, 1501 MOSS

MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE, Postboks 2500, 6404 MOLDE
MÅLSELV KOMMUNE, Mellombygdveien 216, 9321 MOEN
MÅSØY KOMMUNE, Torget 1, 9690 HAVØYSUND

NAMSOS KOMMUNE, Postboks 333 Sentrum, 7801 NAMSOS
NAMSSKOGAN KOMMUNE, 7890 NAMSSKOGAN

NANNESTAD KOMMUNE, Teiealleen 31, 2030 NANNESTAD
NARVIK KOMMUNE, Postboks 64, 8501 NARVIK
NES KOMMUNE, Postboks 114, 2151 ÅRNES

NESBYEN KOMMUNE, KOMMUNEHUSET, 3540 NESBYEN
NESNA KOMMUNE, Movegen 24, 8700 NESNA
NESODDEN KOMMUNE, Postboks 123, 1451 NESODDTANGEN
NISSEDAL KOMMUNE, Treungvegen 398, 3855 TREUNGEN
NITTEDAL KOMMUNE, 1482 NITTEDAL
NOME KOMMUNE, Ringsevja 30, 3830 ULEFOSS
Nord-Aurdal kommune, Postboks 143, 2901 FAGERNES

NORD-AURDAL KOMMUNE, Postboks 143, 2901 FAGERNES
NORD-FRON KOMMUNE, Nedregata 50, 2640 VINSTRA

NORDKAPP KOMMUNE, Postboks 403, 9751 HONNINGSVÅG
NORDLAND FYLKESKOMMUNE, Postboks 1485, 8048 BODØ
NORD-ODAL KOMMUNE, Herredsvegen 2, 2120 SAGSTUA

NORDRE FOLLO KOMMUNE, Postboks 3010, 1402 SKI

NORDRE LAND KOMMUNE, Postboks 173, 2882 DOKKA

NORDREISA KOMMUNE, Postboks 174, 9156 STORSLETT
NORE OG UVDAL KOMMUNE, Sentrum 16, 3630 RØDBERG
NOTODDEN KOMMUNE, Postboks 193, 3672 NOTODDEN
NYE VEIER AS, Tangen 76, 4608 KRISTIANSAND S

NÆRØYSUND KOMMUNE, Postboks 133 , Sentrum, 7901 RØRVIK
OPPDAL KOMMUNE, Inge Krokanns veg 2, 7340 OPPDAL
ORKLAND KOMMUNE, Postboks 83, 7301 ORKANGER
OS KOMMUNE, Rytrøa 14, 2550 OS I ØSTERDALEN

OSEN KOMMUNE, Rådhusveien 13, 7740 STEINSDALEN
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OSLO FYLKESKOMMUNE,
OSTERØY KOMMUNE, RÅDHUSET, 5282 LONEVÅG

OVERHALLA KOMMUNE, Svalivegen 2, 7863 OVERHALLA
PORSANGER KOMMUNE, Postboks 400, 9712 LAKSELV
PORSGRUNN KOMMUNE, Postboks 128, 3901 PORSGRUNN
RAKKESTAD KOMMUNE, Postboks 264, 1891 RAKKESTAD
RANA KOMMUNE, Postboks 173, 8601 MO I RANA

RANDABERG KOMMUNE, Postboks 40, 4096 RANDABERG
RAUMA KOMMUNE, Vollan 8A, 6300 ÅNDALSNES

RENDALEN KOMMUNE, Hanestadveien 1, 2484 RENDALEN
RENNEBU KOMMUNE, Myrveien 1, 7391 RENNEBU
RINDAL KOMMUNE, Rindalsvegen 17, 6657 RINDAL
Ringebu kommune, Hanstadgata 4, 2630 RINGEBU

RINGEBU KOMMUNE, Hanstadgata 4, 2630 RINGEBU

RINGERIKE KOMMUNE, Postboks 123 Sentrum, 3502 HØNEFOSS
RINGSAKER KOMMUNE, Postboks 13, 2381 BRUMUNDDAL
RISØR KOMMUNE, Postboks 158, 4952 RISØR
ROGALAND FYLKESKOMMUNE, Postboks 130 Sentrum, 4001 STAVANGER
ROLLAG KOMMUNE, Vrågåvegen 10, 3626 ROLLAG

RÆLINGEN KOMMUNE, Postboks 100, 2025 FJERDINGBY
RØDØY KOMMUNE, Rådhuset, 8185 VÅGAHOLMEN

RØROS KOMMUNE, Bergmannsgata 23, 7374 RØROS
RØST KOMMUNE, Røstlandveien 37, 8064 RØST

RØYRVIK KOMMUNE, Kommunehuset, 7898 LIMINGEN
RÅDE KOMMUNE, Skråtorpveien 2A, 1640 RÅDE

SALANGEN KOMMUNE, Postboks 77, 9355 SJØVEGAN
SALTDAL KOMMUNE, Kirkegata 23, 8250 ROGNAN
SAMNANGER KOMMUNE, Tyssevegen 217, 5650 TYSSE

SANDE KOMMUNE, Rønnebergplassen 17, 6084 LARSNES

SANDEFJORD KOMMUNE, Postboks 2025, 3202 SANDEFJORD
SANDNES KOMMUNE, Postboks 583, 4302 SANDNES

SARPSBORG KOMMUNE, Postboks 237, 1702 SARPSBORG
SAUDA KOMMUNE, Postboks 44, 4201 SAUDA

SEL KOMMUNE, Botten Hansens gate 9, 2670 OTTA
SELBU KOMMUNE, Gjelbakken 15, 7580 SELBU

SELJORD KOMMUNE, Brøløsvegen 13A, 3840 SELJORD
SENJA KOMMUNE, Postboks 602, 9306 FINNSNES

SIGDAL KOMMUNE, Borgestubakken 2, 3350 PRESTFOSS
SILJAN KOMMUNE, 3749 SILJAN

SIRDAL KOMMUNE, Tonstadveien 28, 4440 TONSTAD
SKAUN KOMMUNE, Postboks 74, 7358 BØRSA

SKIEN KOMMUNE, Postboks 158 Sentrum, 3701 SKIEN
SKJERVØY KOMMUNE, Postboks 145, 9189 SKJERVØY
SKJÅK KOMMUNE, Moavegen 30, 2690 SKJÅK
Skjåk kommune, Moavegen 30, 2690 SKJÅK
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SMØLA KOMMUNE, Postboks 34, 6571 SMØLA
SNÅSA KOMMUNE, Sørsivegen 6, 7760 SNÅSA

SOGNDAL KOMMUNE, Postboks 153, 6851 SOGNDAL
SOKNDAL KOMMUNE, Gamleveien 20, 4380 HAUGE I DALANE
SOLA KOMMUNE, Postboks 99, 4097 SOLA

SOLUND KOMMUNE, Hardbakke 26, 6924 HARDBAKKE
SORTLAND KOMMUNE / SUORTTÁ SOUHKAN, Postboks 117, 8401 SORTLAND
STAD KOMMUNE, Rådhusvegen 11, 6770 NORDFJORDEID

STANGE KOMMUNE, Postboks 214, 2336 STANGE
STAVANGER KOMMUNE, Postboks 8001, 4068 STAVANGER
STEIGEN KOMMUNE, 8283 LEINESFJORD
STEINKJER KOMMUNE, Postboks 2530, 7729 STEINKJER
STJØRDAL KOMMUNE, Postboks 133, 7501 STJØRDAL
STORD KOMMUNE, Postboks 304, 5402 STORD

STOR-ELVDAL KOMMUNE, Postboks 85, 2481 KOPPANG

STORFJORD KOMMUNE, Oldersletta 1, 9046 OTEREN

STRAND KOMMUNE, Postboks 115, 4126 JØRPELAND
STRANDA KOMMUNE, Øyna 13, 6200 STRANDA

STRYN KOMMUNE, Tonningsgata 4, 6783 STRYN

SULA KOMMUNE, Postboks 280, 6039 LANGEVÅG
SULDAL KOMMUNE, Eidsvegen 7, 4230 SAND

SUNNDAL KOMMUNE, Postboks 94, 6601 SUNNDALSØRA
SUNNFJORD KOMMUNE, Postboks 338, 6802 FØRDE

SURNADAL KOMMUNE, Bårdshaugvegen 1, 6650 SURNADAL
SVEIO KOMMUNE, Postboks 40, 5559 SVEIO

SYKKYLVEN KOMMUNE, Kyrkjevegen 62, 6230 SYKKYLVEN
SØMNA KOMMUNE, Kystveien 84A, 8920 SØMNA

SØNDRE LAND KOMMUNE, Hovsbakken 1, 2860 HOV
SØR-AURDAL KOMMUNE, Tingvollbakkin 15, 2930 BAGN
SØRFOLD KOMMUNE, RÅDHUSET, 8226 STRAUMEN
Sør-Fron kommune, Kommunevegen 1, 2647 SØR-FRON
SØR-FRON KOMMUNE, Kommunevegen 1, 2647 SØR-FRON
SØR-ODAL KOMMUNE, Øgardsvegen 2, 2100 SKARNES
SØRREISA KOMMUNE, Storveien 20, 9310 SØRREISA

SØR-VARANGER KOMMUNE, Postboks 406, 9915 KIRKENES

TIME KOMMUNE, Postboks 38, 4349 BRYNE

TINGVOLL KOMMUNE, Kommunehuset, 6630 TINGVOLL
TINN KOMMUNE, Postboks 14, 3661 RJUKAN

TOKKE KOMMUNE, Storvegen 60, 3880 DALEN
TOLGA KOMMUNE, Brugata 38, 2540 TOLGA

TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE, Postboks 701, 9815 VADSØ
TROMSØ KOMMUNE, Postboks 6900, 9299 TROMSØ

TRONDHEIM KOMMUNE, Postboks 2300 Torgarden, 7004 TRONDHEIM
TRYSIL KOMMUNE, Postboks 200, 2421 TRYSIL

TRÆNA KOMMUNE, Postboks 86, 8770 TRÆNA
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TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE, Fylkets hus Postboks 2560, 7735 STEINKJER
TVEDESTRAND KOMMUNE, Postboks 38, 4901 TVEDESTRAND
TYDAL KOMMUNE, ÅS, 7590 TYDAL
TYNSET KOMMUNE, Torvgata 1, 2500 TYNSET

TYSNES KOMMUNE, Uggdalsvegen 301, 5685 UGGDAL
TYSVÆR KOMMUNE, Postboks 94, 5575 AKSDAL

TØNSBERG KOMMUNE, Postboks 2410, 3104 TØNSBERG
ULLENSAKER KOMMUNE, Postboks 470, 2051 JESSHEIM

ULLENSVANG KOMMUNE, Opheimsgata 31, 5750 ODDA
ULSTEIN KOMMUNE, Postboks 143, 6067 ULSTEINVIK
ULVIK HERAD, Skeiesvegen 3, 5730 ULVIK

UNJARGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE, RÅDHUSET, 9840 VARANGERBOTN
UTSIRA KOMMUNE, Postboks 63, 5547 UTSIRA

VADSØ KOMMUNE, Postboks 614, 9811 VADSØ

VAKSDAL KOMMUNE, Konsul Jebsensgata 16, 5722 DALEKVAM
VALLE KOMMUNE, Postboks 4, 4746 VALLE
Vang kommune, Lindalen, 2975 VANG I VALDRES
VANG KOMMUNE, Tyinvegen 5161, 2975 VANG I VALDRES
VANYLVEN KOMMUNE, RÅDHUSET, 6143 FISKÅ

VARDØ KOMMUNE, Postboks 292, 9951 VARDØ
VEFSN KOMMUNE, Postboks 560, 8651 MOSJØEN
VEGA KOMMUNE, Rørøyveien 10, 8980 VEGA

VEGÅRSHEI KOMMUNE, Molandsveien 11, 4985 VEGÅRSHEI
VENNESLA KOMMUNE, Postboks 25, 4701 VENNESLA
VERDAL KOMMUNE, Postboks 24, 7651 VERDAL

VESTBY KOMMUNE, Postboks 144, 1541 VESTBY

VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE, Postboks 2844, 3702 SKIEN
VESTLAND FYLKESKOMMUNE, Postboks 7900, 5020 BERGEN
VESTNES KOMMUNE, Rådhuset, 6390 VESTNES
VESTRE SLIDRE KOMMUNE, Slidrevegen 16, 2966 SLIDRE
VESTRE TOTEN KOMMUNE, Postboks 84, 2831 RAUFOSS
VESTVÅGØY KOMMUNE, Postboks 203, 8376 LEKNES
VEVELSTAD KOMMUNE, Rådhuset, 8976 VEVELSTAD

VIK KOMMUNE, Postboks 134, 6891 VIK I SOGN
VIKEN FYLKESKOMMUNE, Postboks 220, 1702 SARPSBORG
VINDAFJORD KOMMUNE, Rådhusplassen 1, 5580 ØLEN
VINJE KOMMUNE, Vinjevegen 192, 3890 VINJE
VOLDA KOMMUNE, Stormyra 2, 6100 VOLDA
VOSS HERAD, Postboks 145, 5701 VOSS

VÆRØY KOMMUNE, Sørland 33, 8063 VÆRØY

VÅGAN KOMMUNE, Postboks 802, 8305 SVOLVÆR

Vågå kommune, Edvard Storms veg 2, 2680 VÅGÅ
VÅGÅ KOMMUNE, Edvard Storms veg 2, 2680 VÅGÅ

VÅLER KOMMUNE, Vålgutua 251, 2436 VÅLER I SOLØR

VÅLER KOMMUNE, Kjosveien 1, 1592 VÅLER I ØSTFOLD

1/21 NA-rundskriv 2021_01 Fartsgrensekriterier - 21/00275-1 NA-rundskriv 2021_01 Fartsgrensekriterier : 20_242185-1 NA-rundskriv 2021_01 Fartsgrensekriterier 13794043_3_0

35
ØKSNES KOMMUNE, Storgata 27, 8430 MYRE
ØRLAND KOMMUNE, Postboks 43, 7159 BJUGN
ØRSTA KOMMUNE, Dalevegen 6, 6153 ØRSTA

ØSTRE TOTEN KOMMUNE, Postboks 24, 2851 LENA

ØVRE EIKER KOMMUNE, Postboks 76, 3301 HOKKSUND
ØYER KOMMUNE, Kongsvegen 325, 2636 ØYER

ØYGARDEN KOMMUNE, Ternholmvegen 2, 5337 RONG
ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE, Bygdinvegen 1989, 2940 HEGGENES
ÅFJORD KOMMUNE, Øvre Årnes 7, 7170 ÅFJORD

ÅL KOMMUNE, Torget 1, 3570 ÅL
ÅLESUND KOMMUNE, Postboks 1521, 6025 ÅLESUND
ÅMLI KOMMUNE, Gata 5, 4865 ÅMLI

ÅMOT KOMMUNE, Torget 1, 2450 RENA
ÅRDAL KOMMUNE, Statsråd Evensensveg 4-6, 6885 ÅRDALSTANGEN
ÅS KOMMUNE, Postboks 195, 1431 ÅS

ÅSERAL KOMMUNE, Gardsvegen 68, 4540 ÅSERAL
ÅSNES KOMMUNE, Rådhusgata 1, 2270 FLISA

1/21 Fast orientering fra administrasjonen - 21/00588-1 Fast orientering fra administrasjonen : Fast orientering fra administrasjonen

Hadsel Kommune
Rådhusgata 5
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Hovedutvalg Teknisk
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Fast orientering fra administrasjonen
Orientering
.
Bakgrunn
Det er et ønske fra Hovedutvalg teknisk at det skal orienteres litt i hvert møte om
status på teknisk sektor.
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Vedlegg 1: Nedklassifisering av veier med tilhørende veilysanlegg
Dette er en oversikt over de veier som foreslås nedklassifisert fra kommunal til privat vei, enkelte
veier vil også tilhørende veilysanlegg følge med, dette er oppgitt.

Forklaringer
Antall kilometer er målt på digitalt kart, og vil nok i noen tilfeller være avvikende, men likevel nært
nok slik at det gir oss en god indikasjon.
Kostnadene er kalkulerte, dersom annet ikke er oppgitt.
Antall boliger/fritidsboliger er hentet fra matrikkelen.
Boliger: Inkluderer både eneboliger og våningshus – betyr ikke at det er fastboende.
Fritidsbolig: Inkluderer i tillegg til fritidsbolig også boliger med bruksendring fra
enebolig/våningshus til fritidsbolig.
Fastboende: betyr at eier har fast adresse til boligen
Vintervedlikehold: alle har en fast pris for brøytesesongen, i tillegg har de en pris pr time
brøytet eller for strøing av vei. Totalpris for fjoråret må tas i betraktning at vi hadde en snørik
vinter og det gikk med flere timer til brøyting enn det en gjennomsnittlig vinter gjør.
Inkludert her er også tomkjøring til og fra veien, det vil si hvor langt må man kjøre for å
komme til veien for å gjøre jobben som for eksempel brøyting.
Sommervedlikehold: Innebærer grusing, skilting, nedklipping av evt skog
Engangssum oppgradering betyr hva kommunen må betale for å oppgradere veien, slik at
kommune overleverer en vei som har en viss standard og ikke bærer preg av manglende
vedlikehold, før den overleveres til private. Her er det kommunens driftsavdeling som tar en
avgjørelse hva som skal til. Prisen er en kalkulert pris.
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a. Vassvika

Hvor
Lengde på vei
Sommervedlikehold, årlig
Vintervedlikehold
Antall boliger/ eiere med adresse til boligen
Antall fritidsboliger
Tilknytningsveier som blir berørt – ant.boliger
Engangssum oppgradering før nedklassifisering

b. Sporvika med tilhørende veilysanlegg
Hvor
Lengde på vei
Sommervedlikehold, årlig
Vintervedlikehold

Antall boliger/ eiere med adresse til boligen
Antall fritidsboliger
Tilknytningsveier som blir berørt – ant. boliger
Engangssum oppgradering før nedklassifisering

Mellom Stokmarknes og Melbu
0,6 km
Grusing
Brøyting, kommer inn under kontrakt med brøyting
Melbu
8/5
0
Ingen
Grusing og noe grøfting

Mellom Stokmarknes og Melbu
0,6 km
Grusing
Brøyting, kommer inn under kontrakt med brøyting
Melbu
10 / 7
0
Ingen
Grusing og noe grøfting
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c. Follnaustan

Hvor
Lengde på vei
Sommervedlikehold, årlig
Vintervedlikehold
Antall boliger/ eiere med adresse til boligen
Antall fritidsboliger
Tilknytningsveier som blir berørt – ant.boliger
Engangssum oppgradering før nedklassifisering

d. Fleines

Hvor
Lengde på vei
Sommervedlikehold, årlig
Vintervedlikehold
Antall boliger/ eiere med adresse til boligen
Antall fritidsboliger
Tilknytningsveier som blir berørt – ant.boliger
Engangssum oppgradering før nedklassifisering

Langøya – sidevei til Eidsfjordveien
0,24 km
Grusing
Innleid med kontrakt
6/5
1
Ingen
Grusing og noe grøfting

Langøya – sidevei til Eidsfjordveien
1,26 km
Grusing
Innleid med kontrakt
6/3
2
11 fritidsboliger
Grusing og noe grøfting
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e. Kvalsøy

Hvor
Lengde på vei
Sommervedlikehold, årlig
Vintervedlikehold
Antall boliger/ eiere med adresse til boligen
Antall fritidsboliger
Tilknytningsveier som blir berørt – ant.boliger
Engangssum oppgradering før nedklassifisering

f.

Nedre Skagen

Hvor
Lengde på vei
Sommervedlikehold, årlig
Vintervedlikehold
Antall boliger/ eiere med adresse til boligen
Antall fritidsboliger
Tilknytningsveier som blir berørt – ant.boliger
Engangssum oppgradering før nedklassifisering

Langøya – sidevei til Eidsfjordveien
1,17 km
Grusing ved behov
Innleid med kontrakt
7/1
10
2 helsårsboliger og 2 fritidsboliger
Grusing og noe grøfting

Langøya – Skagen
1,1 km
Grusing
Kommunen brøyter
7/1
2
Ingen
Helt nedkjørt, grøfting og grusing
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g. Lonkan med tilhørende veilysanlegg

Hvor
Lengde på vei
Sommervedlikehold, årlig
Vintervedlikehold
Antall boliger/ eiere med adresse til boligen
Antall fritidsboliger
Tilknytningsveier som blir berørt – ant.boliger
Engangssum oppgradering før nedklassifisering

h. Kvitnes kai med tilhørende veilysanlegg

Hvor
Lengde på vei
Sommervedlikehold, årlig
Vintervedlikehold
Antall boliger/ eiere med adresse til boligen
Antall fritidsboliger
Tilknytningsveier som blir berørt – ant.boliger
Engangssum oppgradering før nedklassifisering

Innlandet
1,6 km
Ingen
Ingen
4/6
Ingen
Ingen

Innlandet – sidevei til Møysalveien
0,38 km
gruses
Innleid
3/1
0
Ingen
grøfting
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i.

Kartneset med tilhørende veilysanlegg

j.

Kaljord med tilhørende veilysanlegg

Hvor
Lengde på vei
Sommervedlikehold, årlig
Vintervedlikehold
Antall boliger/ eiere med adresse til boligen
Antall fritidsboliger
Tilknytningsveier som blir berørt – ant.boliger
Engangssum oppgradering før nedklassifisering

Hvor
Lengde på vei
Sommervedlikehold, årlig
Vintervedlikehold
Antall boliger/ eiere med adresse til boligen
Antall fritidsboliger
Tilknytningsveier som blir berørt – ant.boliger
Engangssum oppgradering før nedklassifisering

Innlandet – sidevei til Møysalveien
0,68 km
gruses
Innleid
5/1
7
1 helårsbolig og 4 fritidsboliger
grøfting

Innlandet – privat sidevei til Møysalveien
0,42 km
gruses
Innleid
5/3
0
Ingen
grusing
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k. Hanøy med tilhørende veilysanlegg

Hvor
Lengde på vei
Sommervedlikehold, årlig
Vintervedlikehold
Antall boliger/ eiere med adresse til boligen
Antall fritidsboliger
Tilknytningsveier som blir berørt – ant.boliger
Engangssum oppgradering før nedklassifisering

l.

Myrland med tilhørende veilysanlegg

Hvor
Lengde på vei
Sommervedlikehold, årlig
Vintervedlikehold
Antall boliger/ eiere med adresse til boligen
Antall fritidsboliger
Tilknytningsveier som blir berørt – ant.boliger
Engangssum oppgradering før nedklassifisering

Hanøy
0,67 km
gruses
Innleid
2/1
7
Ingen (hele veien til enden er inkludert i tallene
over)
grusing

Austvågøy
3,86 km
gruses
Innleid
12 / 2
26
3 helårsboliger og 4 fritidsboliger
Helt nedkjørt, grusing, grøfting
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m. Fiskebøl med tilhørende veilysanlegg

Hvor
Lengde på vei
Sommervedlikehold, årlig
Vintervedlikehold
Antall boliger/ eiere med adresse til boligen
Antall fritidsboliger
Tilknytningsveier som blir berørt – ant.boliger
Engangssum oppgradering før nedklassifisering

n. Strønstad

Hvor
Lengde på vei
Sommervedlikehold, årlig
Vintervedlikehold
Antall boliger/ eiere med adresse til boligen
Antall fritidsboliger
Tilknytningsveier som blir berørt – ant.boliger
Engangssum oppgradering før nedklassifisering

Austvågøy
0,73 km
gruses
Innleid
6/4
2
Ingen
Oppgradert, men må gruses

Austvågøy – 2 veier
0,51 km
gruses
Innleid
6/2
2
Ingen
gruses
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o. Grunnførfjord

Hvor
Lengde på vei
Sommervedlikehold, årlig
Vintervedlikehold
Antall boliger/ eiere med adresse til boligen
Antall fritidsboliger
Tilknytningsveier som blir berørt – ant.boliger
Engangssum oppgradering før nedklassifisering

p. Kongsmarka med tilhørende veilysanlegg
Hvor
Lengde på vei
Sommervedlikehold, årlig
Vintervedlikehold
Antall boliger/ eiere med adresse til boligen
Antall fritidsboliger
Tilknytningsveier som blir berørt – ant.boliger
Engangssum oppgradering før nedklassifisering

Austvågøy
2,03 km
gruses
Innleid
3/3
32
Ingen
Helt nedkjørt, gruses og grøfting

Austvågøy
2,74 km
gruses
Innleid
7/3
13
Ingen
gruses og grøfting
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q. Holmsnes

Hvor
Lengde på vei
Sommervedlikehold, årlig
Vintervedlikehold
Antall boliger/ eiere med adresse til boligen
Antall fritidsboliger
Tilknytningsveier som blir berørt – ant.boliger
Engangssum oppgradering før nedklassifisering

r.

Hjellbergveien

Hvor
Lengde på vei
Sommervedlikehold, årlig
Vintervedlikehold
Antall boliger/ eiere med adresse til boligen
Antall fritidsboliger
Tilknytningsveier som blir berørt – ant.boliger
Engangssum oppgradering før nedklassifisering

Langøya
0,5 km
gruses
kommunen
3/ 2
2
Ingen
gruses

Stokmarknes
km
ingen
ingen
1
0
Ingen
ingen
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s.

Adkomstvei Vatndal

Hvor
Lengde på vei
Sommervedlikehold, årlig
Vintervedlikehold
Antall boliger/ eiere med adresse til boligen
Antall fritidsboliger
Tilknytningsveier som blir berørt – ant.boliger
Engangssum oppgradering før nedklassifisering

Stokmarknes
1,32 km
grusing
innleid
-/Ingen
ingen

For det snøtunge sesongen 2019/2020 hadde kommunen en kostnad på veier med innleid
brøytemannskap, i tillegg kommer de veien som kommunen brøyter selv og veiene som kommer inn
under Melbu.
Innleid brøytemannskap

Kr 2.075.000

Sommervedlikeholdet på disse veiene var på ca
Kr 295.000
Total innsparing på å omklassifisere veiene

Kr 2.370.000

En oppgradering av nevnte veier
Kr 1.110.000
Dette er en engangsinvestering for oppgradering til en viss standard før veiene blir overlevert.
Veiene har blitt gradvis dårligere, da det har manglet vedlikehold. Det er begynt en prosess hvor
veiene er blitt oppgradert, og med årets budsjett kan det kun tas noen veier hvert år.
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Sak: 19/04107
Vedlegg 2 – Nedklassifisering av veilysanlegg

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Sted
Langøya
Slåttnes og Moen
Varvik – Vikbotn
Øver Holmsnes
Innlandet
Fiskfjord
Kvanntoelva
Kvitnes – Kartnes
Kvitnesmyra – Kaljord
Lonkan og Helgenes
Raftsundet og Ingelsfjord
Ingelsfjord
Tengelfjord
Raften
Austvågøy øst
Hanøy
Brottøy
Austvågøy Vest
E10 Budalen
Bømyra
Selåter
Morfjord
Sommarhusstrand
Hadselsand
Grunnfør
Hadseløya
Ongstad
Ånstad
Dragneset – Breivik
TOTALT

Veinavn

Antall lyspunkt

Eidsfjordveien
Eidsfjordveien
Eidsfjordveien

18
73
5

Møysalveien
Møysalveien
Møysalveien
Møysalveien
Nipveien

4
36
16
158
24

Fløvassveien
Raftsundveien
Raftsundveien

8
24
46

Hanøyveien
Brottøya

17
20

Higravfjordveien
Midnattsolveien + privat
vei
Midnattsolveien
Midnattsolveien
Midnattsolveien
Midnattsolveien
Midnattsolveien

7
28

Yttersida
Yttersida
Yttersida

9
32
82
707

9
7
24
51
10
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Vedlegg 3 Private adkomstveier som pr i dag brøytes av kommunen
Vintervedlikehold kan være utfordrende på enkelte veier, spesielt på smale kronglete
sideveier, og på sideveier som nesten ikke engang har plass til traktor. Og når det heller ikke
er deponi for snø mellom hus og utstyret ikke kan kjøre frem, for så å skrape snøen med
seg, blir dette både tidkrevende og til tider umulig. Veiene som er nevnt under er definert
som private veier. Med tidkrevende småveier vil andre veier måtte vente på å få brøytet. Det
vil koste mye og kreve for mye tid å måtte bytte utstyr fordi private veier er for smale.
Når det under henvises til at veiene er definert som kommunale eller private, er dette sjekket
opp med www.vegkart.no og www.kommunekart.com.
Adkomstveier er veinettet fra enkelthusstand til samleveien uten gjennomkjøring og preges
av private avkjørsler
Følgende private adkomstveier som brøytes i dag, forslås at brøyting avsluttes:
Melbu:
a og b Ringveien og Engveien
Begge veiene er kommunale veier og begge veiene har adkomstveier som brøytes av
kommunen..
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c. Moloveien
Moloen eies av Kystverket.
Her er ingen boliger, men ytterst på moloen ligger privat restaurant og statlig eid
museum.
I tillegg har Hadsel Havn KF et kaianlegg tilknyttet moloen.

d. Adkomstvei Coldevinsgate – Chr.Fredriksens
Denne veien er smal og kan kun brøytes i en retning, fra Coldevinsgate til
Chr.Fredriksens gate, den andre veien lar seg ikke kjøre, da det blir problemer for
brøyteutstyret i en av svingene.
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e. Skolebakken med tilhørende veilysanlegg, Røaveien med tilhørende veilysanlegg og
Spinneribakken.
Dette er veier som er på Gulstad. Veiene er ikke overtatt av kommunen, og derav
defineres som private veier.
Skolebakken (grønn)
Røaveien (blå)
Spinneribakken (rød)

f.

Melbu småbåthavn
Melbu småbåthavn er privat eid.
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Stokmarknes
g. Hadselhamn med tilhørende veilysanlegg
Veien ned til Hadselhamn defineres som privat vei.

h. Adkomstvei Ribsbærveien
Ribsbærveien er kommunal vei (KV2036) og det skal fortsettes å brøyte veien,
adkomstveien defineres som privat vei
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i.

Adkomstveier Øvreveien
Det er to adkomstveier i Øvreveien som i dag blir brøytet.

j.

Adkomstvei Blåbærveien
Blåbærveien er kommunal vei, adkomstveien som brøytes i dag er privat vei.
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k. Adkomstvei Krøkebærveien
Privat adkomstvei

l.

Adkomstveier Skolegata
Skolegata er kommunal, adkomstveien er privat,
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m. Adkomstvei Grønnåsen,
Grønnåsen opp til vannbassenget er kommunal vei og det er viktig å ha
fremkommelig vei til vannbassenget, og skal brøytes, adkomstveien er smal og lite
deponi til snø

n. Adkomstvei Tømmervikveien
Delen av veien er smal, der finnes også portstolper som gjør veien svært smal og
vanskelig å passere med brøyteutstyret.
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o. Adkomstveier Rishaugveien med tilhørende veilysanlegg
Det forslås at kommunal brøyting stopper i krysset ned mot Sjøvoll, i krysset hvor
med adkomstveiene

p. Adkomstvei Solveien
Veien er privat og går opp til 2 boliger.
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q. Adkomstvei Ester Pettersens vei med tilhørende veilysanlegg

r.

Adkomstvei Bergvikeien med tilhørende veilysanlegg
Bergvikveien er fylkesvei, adkomstveien er definert som privat vei
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s. Vei ned til SMV, Børøya
Veien er definert som privat, kommunen brøyter i dag rett frem slik det er merket i
kartutsnittet.

t.

Adkomstvei Bjørnnåsen
Adkomstveien som er smal og bratt. Ubrukelig på vinterstid. Veien var tenkt til
renovasjonsbilen, men de ønsker ikke å bruke veien da den er for bratt.
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Hadsel Kommune
Teknisk sektor
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21/00206-1
Line Anette Jakobsen

Saksgang
Hovedutvalg Teknisk
Hadsel formannskap
Hadsel kommunestyre

Møtedato
11.02.2021
18.02.2021

Nedklassifisering av kommunale veier og veilysanlegg
Kommunedirektørens innstilling
Med bakgrunn i kriteriene for kommunale veier og kriterier for kommunale veilysanlegg i
Kommunedelplan hovedplan vei 2020-2030, samt hjemmel i veiloven §§ 7,54 og 55 innstiller
hovedutvalg teknisk til formannskapet å vedta:
Formannskapet innstiller til kommunestyret å vedta:
1. Følgende veier med enkelte veilysanlegg* nedklassifiseres
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Vassvika
Sporvika*
Follnaustan
Fleines
Kvalsøy
Nedre Skagen
Lonkan*

h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.

Kvitnes kai*
Kartneset*
Kaljord*
Hanøy*
Myrland*
Fiskebøl*
Strønstad

o.
p.
q.
r.
s.

Grunnførfjord
Kongsmarka*
Holmsnes
Hjellbergveien
Adkomstvei
Vatndal

2. Veilysanlegg nedklassifiseres i henhold til vedtatte Retningslinjer for kommunale veilys.
Følgende veier blir berørt. Se vedlegg 2.
a.
b.
c.
d.

Eidsfjordveien
Møysalveien
Nipveien
Fløvassveien

e.
f.
g.
h.

Raftsundveien
Hanøyveien
Brottøya
Higravfjordveien

i.
j.

Midnattsolveien
Yttersida

3. Utvalgte enkeltstående veilys direkte koblet på strømnettet nedklassifiseres iht.
kapittel 9.2 Hovedplan vei 2020-2030. Enkeltpunkt tilhørende
busslomme/bussholdeplass for skolebuss beholdes inntil videre.
4. Vintervedlikehold avsluttes på følgende private adkomstveier samt enkelte veilysanlegg
nedklassfiseres*
a.
b.
c.
d.

e.
f.

Adkomstveier
Ringveien
Adkomstveier
Engveien
Moloveien
Adkomstvei
Coldevinsgate –
Chr.Fredriksens
gate
Skolebakken*
Røaveien*
Spinneribakken
Melbu
småbåthavn

Dokumentnr.: 21/00206-1

g.

Hadsel
hamn*

h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.

Adkomstvei Ribsbærveien
Adkomstveier Øvreveien
Adkomstvei Blåbærveien
Adkomstvei Krøkebærveien
Adkomstveier Skolegata
Adkomstvei Grønnåsen
Adkomstvei Tømmervikveien
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5. Vedtar at veier til kirkegårdene og selve kirkegårdene blir kun brøytet i anledning
begravelser og høytider.
Vedlegg:
Vedlegg 1 – Nedklassifisering av veier med tilhørende veilysanlegg
Vedlegg 2 – Nedklassifisering av veilysanlegg
Vedlegg 3 – Private adkomstveier samt enkelte veilysanlegg
Bakgrunn
Jfr kommunedelplan Hovedplan vei 2020-20301, vedtatt av kommunestyret 1/10-20, kriterier for
nedklassifisering av vei og veilysanlegg.
Saksfremstilling
Drift av kommunale veier og veilys er ikke en lovpålagt oppgave for kommunen og kommunen får
ikke overført midler fra staten til drift og vedlikehold av kommunale veger og veilys. Kommunen
plikter etter veglova å holde en kommunal vei i forsvarlig stand. Drift av kommunale vannverk,
avløpsnett og renovasjonsordninger blir finansiert ved gebyrer fra brukerne, mens drift av
kommunale veier og veilysanlegg finansieres av driftsbudsjettet til kommunen. Veglova gir ikke
kommunen hjemmel til å kreve inn noen form for avgift fra beboerne langs veiene.
Kommunestyret kan ifølge veglova § 7 fatte vedtak om nedklassifisering av kommunale veier.
Drifts og vedlikeholdskostnaden må reduseres, og driften på effektiviseres og dermed overlates
veistrekningene til brukerne. Selv om veiene nedklassifiseres ansees de som svært viktige for
brukerne.
I veglova § 8 heter det at kommunen kan gjøre vedtak om at veien skal legges ut til bruk som
privat vei med privat drift- og vedlikeholdsansvar. Veglovens § 54 fastsetter bestemmelser om at
eiere og brukere av felles privat adkomstvei skal betale driftsutgifter til veiene i forhold til bruken. §
55 fastslår at de som har plikter etter § 54 skal utgjøre et veilag.
En nedklassifisering omhandler å gjøre en kommunal vei om til privat vei, her vil også de fleste
veilysanlegg følge med nedklassifiseringen.
Et vedtak om nedlegging av offentlig vei er ikke ansett som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven,
men som et politisk vedtak om at vedkommende myndighet ikke lenger vil påta seg omkostningene
og ansvar med å holde veien åpen som offentlig vei.
I henhold til veglova § 8 bør det være veiens funksjon som avgjør hvilken status den bør ha.
Veiens funksjon har vært grunnleggende for vurdering av nedklassifiseringen.
Veilys:
Det finnes omtrent 2900 veilys i kommunen, omtrent 1500 stk langs fylkesveier, 1400 langs
kommunale veier og noen få på private veier. Av de langs fylkesvei er det 130 stk som eies og
driftes av Nordland Fylkeskommune. Ute i bygdene er det meste satt opp på dugnad av lokale
veilyslag. Kommunen har stått for strømutgift på alle anlegg. Hvem som hadde/har ansvar for drift
og vedlikehold av anleggene satt opp på dugnad er ikke formalisert på noe måte så vidt teknisk
sektor er kjent med i dag. Folk i bygdene har forskjellige oppfatninger av hva avtalen var/er. Noen
mener kommunen har alt ansvar, mens andre er åpne for spleiselag etc. Med årene har de lokale
veilyslagene mer eller mindre dødd ut, og kommunen har bedrevet pæreskift og annet mindre
vedlikehold. Trollfjord Nett har tidligere utført drift og vedlikehold av veilys mot et årlig driftstilskudd
1

https://www.hadsel.kommune.no/vedtatte-planer.351832.no.html
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fra kommunen, men Trollfjord sa fra seg dette for noen år tilbake. Høsten 2018 ble drift og
vedlikehold av kommunale veilys gjennom en rammeavtale inngått med et elektrofirma.
Hva gjelder økonomien til drift av veilys er det blant annet på grunn av for lite driftsmidler, økende
strømpriser og nødvendige reparasjoner på eldre og dårlige anlegg de siste årene vært et
overforbruk. De besparelsene man får ved dette vedtaket vil ikke kunne gi mulighet til å senke
driftsbudsjettet, det vil fortsatt være behov for å øke det.
Årlige driftsmidler til veilysformål: 500 000 kr ink. mva.
Regnskap 2019: 1 944 454 kr ink. mva
Regnskap 2020: 1 424 258 kr ink. mva.
Helt frem til 2000-tallet er det hovedsakelig brukt kvikksølvdamplamper, og i Hadsel er majoriteten
av lysene av denne typen. I 2008 innførte EU forbud mot omtrent all eksport av kvikksølv2, og
konsekvensen av dette er at fra 2015 startet utfasingen av disse lyskildene (Det er ikke lenger
mulig å få tak i lyskilde til disse armaturene, derfor er enkelte lys mørke). Mange av disse igjen er
av eldre årgang med PCB-holdige kondensatorer. LED-lyskilde har lavere energiforbruk og lengre
levetid. Sammenliknet med moderne høytrykknatriumlamper er strømforbruket nesten halvert med
LED. Levetiden varierer fra 50 000 til 100 000 timer, omtrent det firdobbelte av tradisjonelle
natriumpærer. På kommunale veier er utskiftningen til LED-belysning påstartet og investeringen vil
fortsette så lenge budsjettet tillater det.
Veinettet i kommunen består av fylkesveier, kommunale veier og private veier. Samleveier er
kommunale veier med blandet funksjon dels som hovedvei eller med tilknytning til hovedvei, eller
som samlevei med private avkjørsler. Adkomstveier er veinettet fra enkelthusstand til samleveien
uten gjennomkjøring og preges av private avkjørsler. Fortau, samt gang – og sykkelveier kommer i
tillegg. I veibudsjettet inngår også drift og vedlikehold av veilys, ca. 2700 punkt.
Drift av veier omfatter alle tiltak som inngår i å opprettholde veiens/veinettets funksjonelle kvalitet
(eks. veilys, salting, brøyting, strøing m.v.). Vedlikehold gjelder alle tiltak som inngår i å
opprettholde veiens/veinettets/veiutstyrets strukturelle kvalitet (eks. grusing, reasfaltering, nye
stikkrenner, grøfting m.v.).
Det legges opp til mest mulig likebehandling av innbyggerne sett i forhold til private veier i
nærområde som har sammenliknbar funksjon. Kommunen kan derfor ikke drifte og vedlikeholde
adkomstveier for noen og ikke for andre. Kommunale veier som nedklassifiseres vil oppgraderes til
et akseptabelt nivå, dersom dette ikke allerede er gjennomført.
Hadsel kommune har ingen ordning for driftstilskudd til private veier. Det innebærer at det
ikke gis kommunalt tilskudd til drift og vedlikehold av private veier.
I vedlegg 1 finnes kartutsnitt og forklaring på hver enkelt vei og evt tilhørende lysanlegg. Veien det
henvises til er merket med rødt i kartutsnittet. I noen tilfeller vil det være naturlig å ta med
nærliggende sideveier, men det kommer frem i vedlegget hvilke veier gjelder.
I vedlegg 2 finnes kartutsnitt og forklaring på lysanleggene utenom veier som nedklassifiseres.
Kommunedirektørens vurdering
Kapittel 8 og 9 i hovedplan vei er utformet slik at man får mulighet til å tilpasse seg de økonomiske
rammene og fortsatt kunne drive forsvarlig. Enkelt sagt er kommunen enten nødt til å øke
driftsbudsjettet kraftig eller si fra seg anlegg slik som kriteriene fordrer. Det tilrås at den allerede
vedtatte hovedplanen realiseres med dette vedtaket.

2
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Miljøkonsekvenser
- Effektivisering - Mindre bruk at kommunens store kjøretøy, eks mindre kilometer hver
gang det brøytes, som igjen medfører mindre forbruk av diesel.
- Mindre tomkjøring, det vil si kjøring for å komme seg til veien som skal vedlikeholdes og
driftes.
- Lavere strømforbruk på kommunale veilysanlegg
Økonomikonsekvenser
Dersom kommunen investerer ca. kr 1.1 million i oppgradering i veier i tillegg til annen drift
og vedlikehold, vil kommunen kunne spare 2.37 millioner påfølgende årene. I tillegg vil
kommunen spare på adkomstveiene som i dag blir brøytet.
Drift av veilys vil få en årlig besparelse på mellom 500 000 og 700 000 kr ink. mva.
Nødvendige investeringer til veilysformål vil få en besparelse på mellom 4 500 000 og
6 000 000 kr ink. mva.
Andre konsekvenser
En nedklassifisering kan få flere konsekvenser
- Kommunen blir mer effektiv på brøyting av alle andre veier, samt at snødeponi på
sideveier ikke lengre er en utfordring.
- Tomkjøring til og fra veier som skal ha vedlikehold koster både tid og penger.
- Lik praksis i hele kommunen. Adomstveier vedlikeholdes ikke av kommunen og vei til
fritidsbebyggelse ansees som privat vei.
- Kommunale veilysanlegg får en mer forutsigbar og sikrere drift

Konklusjon
Det tilrås at forslaget om nedklassifisering av veier og veilysanlegg vedtas av kommunestyret.
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Hadsel kommune
Postadresse
Poststed
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

21/00246-1
Paul Bennett

Saksgang
Hovedutvalg Teknisk

Møtedato

Søknad om kommunal overtakelse av Husbyveien
Kommunedirektørens innstilling
1. Hadsel kommune overtar Husbyveien med totalt 914 meter jf. vedlagte kart.
2. Hadsel kommune kan av hensyn til kapasitet og veiens beskaffenhet ikke påta
seg brøyting på sideveier
Vedlegg:
Vedlegg 1 – Kart over området.
Vedlegg 2 – Søknaden fra Husbyveien Veistyre
Bakgrunn
Husbyveien er en privat vei som gir adkomst, gjennom Storheiaveien, til Storheia,
Ørnheia og Lekangmarka. I forbindelse med Storheia Arena prosjektet, i 2019 ble
Husbyveien og Storheiaveien utbedret ved masseutskifting, nye stikkrenner og nye
grøfter før begge veiene ble asfaltert.
Veiene er i dag i god stand. Husbyveien gir også tilgang til Trollfjord Netts kraftanlegg
på BGnr 54/46 der kommunen har ansvar for vintervedlikehold; I forbindelse med
dette blir Husbyveien frem til utmarksporten brøytet av kommunen.
Saksfremstilling
Veistyret ytrer ønske om at det skal utarbeides en kontrakt med følgende punkter:
•
•
•
•
•
•
•

•

Fortsatt brøyting av Husbyveien til utmarksporten.
Brøyting av sideveier med mer enn en husstand (markert gult i kartet).
Strøing ved glatt vei fram til utmarksporten.
Brøytestikker satt ned langs veien fram til utmarksporten.
Kommunalt ansvar for veilysene langs Husbyveien fram til utmarksporten og på
sideveiene.
Montering av 3 fartsdumper med tilhørende skilting. Gjøres i samråd med Veistyret.
Veistyret skal fortsatt bestå. Veistyret skal ha oppsyn med utmarksporten og være
veioppsyn for hele Husbyveien i samarbeid med Teknisk etat i kommunen. Veistyrets
leder rapporterer til Teknisk etat.
Veistyret gis en liten årlig kompensasjon for arbeidet.

Lengde på vei som omfattes av søknaden er omtrent 914m. Sideveiene er ikke
inkludert i søknad om overtakelse, men veistyret ønsker brøyting av disse som en del
av avtalen.
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Hjemmel i plan
Fra Kommunedelplan - Hovedplan vei 2020-2030 §§ 7,2 kan kommunen, etter
søknad, gjøre vedtak om overtakelse av privat vei når:

1. Veien tjener som adkomst til 6 eller flere helårs boligenheter.
2. Veien tjener som adkomst til og fra friluftsområder, offentlige anlegg og bygninger
eller andre områder av allmenn interesse.
3. Veien har tilknytning til annen vei som vedlikeholdes av det offentlige.
4. Ved all overtakelse gjelder kommunens normer og retningslinjer.

Husbyveien oppfyller alle kravene nevnt ovenfor ved:

1. Veien tjener som adkomst til 6 eller flere helårs boligenheter.
2. Veien tjener som adkomst til Lekang-marka og Storheia friluftsområder/arena for
sykkel, fot, ski og bil ved behov.
3. Veien er tilknyttet til FV82 som vedlikeholdes av Nordland fylkeskommune.
4. Veien følger kommunens normer og retningslinjer.

Forhandling av kontraktsvilkår
Brøyting og strøing.
• Veiene frem til utmarksporten kan og bør markeres med setting av
brøytepinner. Per dags dato brøyter kommunen frem til utmarksporten for å gi
tilgang til kraftanlegget.
• Ingen sideveier brøytes i dag. Etter vurdering ved kommunens avdeling
teknisk drift fremstår sideveiene som uegnet til å håndtere benyttet materiell.
Det vil derfor påføre veiene for høy belastning om kommunen skal overta
brøyting også av sideveier, slik at dette må ivaretas av beboerne selv.
Veilys.
Husbyveien (og sideveiene) har 16 gatelys og et styreskap som driftes av kommunen.
Etter eventuelt overtakelse av veien kan dette fortsette.
Fartsdumper.
Fartsdump er ett fartsreduserende tiltak og vurderes etter retningslinjer for
fartsreduserende tiltak i kommunen.
Tiltak
•
•
•

vurderes etter:
Rettstrekning over 250m
Stor gjennomgangstrafikk
Gjennomsnittlig for høyt fartsnivå
o 15% av kjøretøy kjører over 10km/t over grensen
o Skolevei
o Samlevei for fritidsaktivitet

Husbyveien tilfredsstiller kun punktet med rettstrekning. Det er videre ikke stor
mengde med gjennomgangstrafikk eller vei som benyttes som skolevei/vei for
fritidsaktiviteter.
Det anses videre som lite gunstig med fartsdumper på vei som ligger i 60 sonen. Det
kan vurderes å redusere fartsgrensen på stedet som tiltak i første omgang.
Veistyret.
Veistyret vil fortsette med mindre vedlikehold av veien, rydding av grøftene og
stikkrenner. Veistyret kan for dette motta kompensasjon i form av materiell og/eller
enkel økonomisk kompensasjon for dokumenterte utgifter.
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Investeringer over 10.000,- NOK avklares på forhånd mot Hadsel Kommune, Teknisk
Etat.
Kommunedirektørens vurdering
Med grunnlag i saksframlegg er kommunedirektøren positivt til overtakelse av
Husbyveien. Det er flere årsaker til dette. For det første er Husbyveien innfallsporten
til Storheia Arena, og de naturskjønne områder omkring. Etter oppgraderingen er det
også vesentlig grad av tilrettelegging for flere grupper som normalt ikke har adgang
til fjell pga funksjonsnedsettelser. Både arbeidet imot et universelt utformet
turterreng (veien opp) og generelle folkehelsehensyn tilsier offentlig ansvar.
Videre er også Trollfjords store trafostasjon lokalisert i området, noe som er en viktig
del av infrastrukturen for både innbyggere og næringsliv i regionen. Det er også et
relevant hensyn å ta ved en slik vurdering. Kommunen har også tidligere inngått en
avtale med Trollfjord om vedlikehold og tilgang på veien.

Miljøkonsekvenser
Det legges til grunn at kommunen gjennom god faglig kompetanse og en
moderne maskinpark kan utføre vedlikehold også på en miljømessig god måte
over tid.
Økonomikonsekvenser
Detaljert kostnadsbilde for overtaking av veien er vanskelig å stipulere før den
er overtatt. Veiens gode tilstand vil være en kostnadsreduserende faktor for
kostnaden. Veibelysning besørges allerede av kommunen, og vil ikke gi noen
kostnadsøkning.
Andre konsekvenser
Kommunen kan gjennom overtakelse sikre offentlighetens tilgang til et godt og
populært friluftsområde, samt å sikre Trollfjord god tilgang til egen
trafostasjon.
Politisk Handlingsrom
Man kan velge å ikke imøtekomme søknaden og si nei til overtakelse av veien. Da vil
den fortsette som privat vei, uten kommunens kontroll.
Konklusjon

Med basis i Husbyveiens rolle både som innfartsåre til en av kommunens mest
attraktive friluftsområder og tilgangsvei for en sentral del av strømforsyningen
i området er det naturlig at kommunen har ansvaret for veistrekningen. Det
anbefales derfor å imøtekomme søknaden.
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1 GBnr: 78/32 - Søknad om dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark. - 21/00025-3 GBnr: 78/32 - Søknad om dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark. : GBnr: 78/32 - Søknad om dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark.

Hadsel kommune
Postadresse
Poststed
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

21/00025-3
Bjørn Helge Sandberg

Saksgang
Hovedutvalg Teknisk

Møtedato
09.02.2021

GBnr: 78/32 - Søknad om dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i
utmark.
Kommunedirektørens innstilling
Kommunedirektøren innstiller teknisk hovedutvalg til å vedta følgende.
Teknisk hovedutvalg innvilger dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark og
vassdrag med de vilkår for motorferdsel i utmark.
Vedlegg:
Søknad om dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag
Kart over området
Kjørerute
Referanser i saken
Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven).

1

Bakgrunn
Søker ønsker dispensasjon fra § 3 i «lov om motorferdsel i utmark og vassdrag» for
kjøring av bagasje og utstyr med snøscooter. I tillegg skal dispensasjonen gjelde
jord-/skogbruk utenom næring.
Dispensasjonen er søkt for gjelde en rute på ca. 3.93km, med GBnr: 78/32 på
«Langøya».
Dispensasjonen er søkt for å gjelde i en treårs periode.
Kommunedirektørens vurdering
Lovens formål som er gitt i § 1 i motorferdselloven, er å regulere motorferdsel i
utmark og vassdrag ut ifra et samfunnsmessig helhetssyn, med sikte på å verne
naturmiljøet og fremme trivselen i utmark.
Jamfør § 3 i lov om motorferdsel er all motorferdsel forbudt. Unntakene i lovverket
blir forklart direkte, mens andre tilfeller for unntak er opp til hver enkelt kommune å
vurdere.
Unntakene i motorferdselloven står forklart i §§ 5 og 6. Kommunene kan etter en
samlet vurdering gi tillatelse for motorferdsel i utmark og vassdrag etter
bestemmelsene i § 6 i motorferdselloven.

1

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) - Lovdata
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Saksfremstilling
I §6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy heter det følgende:
§ 6 (tillatelser etter søknad).
Når særlige grunner foreligger, kan kommunen gi tillatelse til bruk av motorfartøy
eller luftfartøy som ellers ikke kan finne sted etter denne lov eller med hjemmel i
loven.
Tillatelse etter første ledd kan gis for bestemte høve eller for bestemte tidsrom.
Kommunen kan sette vilkår for tillatelsen.
Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen.
Drøfting i henhold til lovverket.
Det er generelt forbud mot motorferdsel i utmark ihht. §3 i lov om motorferdsel i
utmark og vassdrag. Dispensasjonen kan gis med mindre annet følger av loven eller
med vedtak med hjemmel i lovverket.
Transport av bagasje og utstyr til egen hytte er en av de vanligste årsakene til at det
søkes om dispensasjon. (Jf. § 5 første ledd bokstav c). Ifølge motorferdselloven blir
frakt av utstyr til egen hytte ansett som et «kurant formål», forutsatt at vilkårene for
å kunne gi dispensasjon fra § 3 er til stede. Det samme gjelder for jordbruks-, og
skognæring.
Ruten som er omsøkt ligger på «Langøya» med GBnr: 78/32 og går til søkers hytte
med samme gårds og bruksnummer. Ruten er på ca. 3.93km, og er på en grusvei
som blir beskrevet for å være en traktorvei.
Miljøkonsekvenser
Det har blitt gitt dispensasjon i samme løype tidligere. Flere dispensasjoner i samme
løype kan være med på å forårsake en noe høyere støyforurensning i utmark. Noe
som vil være sjikanerende for andre hytteeiere i området.
Derimot kan støyforurensningen være av minimal karakter, som vil gi liten påvirkning
på naturmangefold og dyreliv i området.
Økonomikonsekvenser
Dispensasjonen har ingen økonomikonsekvenser for Hadsel kommune.
Andre konsekvenser
Dispensasjonen har ingen ytterligere konsekvenser for Hadsel kommune.
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Vilkår for dispensasjonen:
Øvrige vilkår: gitt av i forretning- og delegasjonsreglementet for Hadsel kommune
vedtatt
13.09.2001, som gjelder for bruk av snøscooter.
- Kjøring tillates ikke mellom 21.00 og 07.00
- Kjøring etter 1. mai tillates ikke
- Kjøring under opphold på hytta tillates ikke
- Kjøring bør foregå etter allerede oppkjørte løyper
- Kjøring over skoggrensa tillates ikke
- Det må innhentes tillatelse fra grunneier før kjøring kan finne sted - Brudd på disse
vilkår vil
medføre at dispensasjon blir trukket tilbake
Konklusjon.
Søker gis tillatelse til å kjøre snøscooter til GBnr: 78/32, etter forskrift om bruk av
motorferdsel i utmark og vassdrag – Jf. §§ 4 og 5 til å kjøre bagasje og utstyr samt
for jord og skogbruk utenom næring.
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4/21 GBnr: 78/32 - Søknad om dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark. - 21/00025-3 GBnr: 78/32 - Søknad om dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark. : Vedlegg - kjørerute

4/21 GBnr: 78/32 - Søknad om dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark. - 21/00025-3 GBnr: 78/32 - Søknad om dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark. : Vedlegg - kjørerute

4/21 GBnr: 78/32 - Søknad om dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark. - 21/00025-3 GBnr: 78/32 - Søknad om dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark. : Vedlegg - Søknad.

4/21 GBnr: 78/32 - Søknad om dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark. - 21/00025-3 GBnr: 78/32 - Søknad om dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark. : Vedlegg - Søknad.

sjon fra forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag. - 21/00127-1 GBnr: 66/1 - Søknad om dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag. : GBnr: 66/1 - Søknad om dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag.

Hadsel kommune
Postadresse
Poststed
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

21/00127-1
Bjørn Helge Sandberg

Saksgang
Hovedutvalg Teknisk

Møtedato
09.02.2021

GBnr: 66/1 - Søknad om dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i
utmark og vassdrag.
Kommunedirektørens innstilling
Kommunedirektøren innstiller teknisk hovedutvalg til å vedta følgende.
Teknisk hovedutvalg innvilger dispensasjon om motorferdsel i utmark og vassdrag med de vilkår
for dispensasjon.
Vedlegg:
Søknad om dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag.
Kjørerute
Vedr kommunens behandling av søknader om motorferdsel i utmark
Referanser i saken
Motorferdselloven. 1
Bakgrunn
Søker ønsker dispensasjon fra §5 i «nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark» for
kjøring av skiløyper med ATV i Bergvikmarka. Dispensasjonen er søkt for å gjelde en rute på ca.
3,25 km – Fra ballbingen i «Markveien» og til «Nesbakken» i Bergvikmarka. Hele traseen går på
oppkjørt vei, og deler av traseen har lys.
Dispensasjonen er søkt for å gjelde en periode på tre år.
Kommunedirektørens vurdering
Lovens formål som er gitt i § 1 i motorferdselloven, er å regulere motorferdselen i utmark og
vassdrag ut fra et samfunnsmessig helhetssyn, med sikte på å verne naturmiljøet og fremme
trivselen i utmark.
Jamfør § 3 i lov om motorferdsel er all motorferdsel i utmark forbudt. Unntakene i lovverket blir
forklart direkte, mens andre tilfeller for unntak er opp til hver enkelt kommune å vurdere.
Unntakene i motorferdsel står forklart i §§ 5 og 6 i samme forskrift. Kommunene kan etter en
samlet vurdering gi tillatelse for motorferdsel i utmark og vassdrag etter bestemmelsene i § 6 i
motorferdselloven.

1

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) - Lovdata
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sjon fra forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag. - 21/00127-1 GBnr: 66/1 - Søknad om dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag. : GBnr: 66/1 - Søknad om dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag.

Saksfremstilling
I § 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy heter det:

§ 6 (tillatelser etter søknad).
Når særlige grunner foreligger, kan kommunen gi tillatelse til bruk av motorfartøy eller
luftfartøy som ellers ikke kan finne sted etter denne lov eller med hjemmel i loven.
Tillatelse etter første ledd kan gis for bestemte høve eller for bestemte tidsrom. Kommunen
kan sette vilkår for tillatelsen.
Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen.
Drøfting i henhold til lovverket
Det er generelt forbud mot motorferdsel i utmark jf. § 3 i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag.
Dispensasjonen kan gis med mindre annet følger av loven eller med vedtak med hjemmel i
lovverket.
Søknaden gjelder oppkjøring av skiløyper i utmark. Ihht. motorferdsellovens § 4 pkt. e. (tillatelser
med hjemmel direkte i loven). Vil kjøring på bakgrunn av: anlegg og drift av offentlige veger og
anlegg. Ut ifra at området rundt Bergvikmarka anses som et skianlegg, vil det være hjemmel for
motorferdsel. På grunn av at løypekjøringen er med på å vedlikeholde drift at «offentlige veger og
anlegg».
Ruten som er omsøkt starter fra ballbingen i «Bergvikmarka» med GBnr: 66/1 og går til
«Nesbakken» ved Bergvikmarka. Ruten er på ca. 3,25, og er på en grusvei/traktorvei.
Kommunedirektøren ser ingen problemer med å gi dispensasjon i den gjeldende ruten ihht. § 6 i
motorferdselloven.
Miljøkonsekvenser
Dispensasjonen gir lite konsekvenser for miljøet. En eventuell dispensasjon i løypa kan forårsake
en noe større støyforurensning i utmark. Noe som vil være sjikanerende for andre hytteeiere i
nærområdet.
Derimot kan støyforurensningen være av minimal betydning, som deretter vil ha liten påvirkning på
naturmangfold og dyreliv.
Økonomikonsekvenser
Dispensasjonen har ingen økonomikonsekvenser for Hadsel kommune.
Andre konsekvenser
Dispensasjonen har ingen ytterligere konsekvenser for Hadsel kommune.
Vilkår for dispensasjon:
Øvrige vilkår: gitt av i forretning- og delegasjonsreglementet for Hadsel kommune vedtatt
13.09.2001, som gjelder for bruk av snøscooter.
- Kjøring etter 1. mai tillates ikke
- Kjøring bør foregå etter allerede oppkjørte løyper
- Kjøring over skoggrensa tillates ikke
- Det må innhentes tillatelse fra grunneier før kjøring kan finne sted - Brudd på disse vilkår vil
medføre at dispensasjon blir trukket tilbake
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sjon fra forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag. - 21/00127-1 GBnr: 66/1 - Søknad om dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag. : GBnr: 66/1 - Søknad om dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag.

Konklusjon
Søker gis tillatelse til å kjøre skiløype med GBnr: 66/1 i Bergvikmarka. (Jf. §§ 5 og 6 i nasjonal
forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark).
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5/21 GBnr: 66/1 - Søknad om dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag. - 21/00127-1 GBnr: 66/1 - Søknad om dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag. : Vedlegg - Kart med kjørerute.

sasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag. - 21/00127-1 GBnr: 66/1 - Søknad om dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag. : Vedlegg - Søknad om dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag.

Til:
Hadsel kommune
Rådhusgata 5
8450 Stokmarknes

07/01/2021

Søknad om dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag
Tømmervik og Bergvik velforening, org. Nr. 823987412, søker om dispensasjon fra forbud mot
motorferdsel i utmark og vassdrag for å kunne kjøre skisport i allerede etablert skiløype i
Bergvikmarka, 8450 Stokmarknes.
Skiløypa går fra ballbingen i Markveien og til Nesbakken i Bergvikmarka. Hele traseen i utmarka går
på vei og har lys.
Starten på skiløypen er på innmark og går utenfor vei helt til utmarka starter.
Skiløypen skal kjøres med ATV som har reg. nr. ZC6907.
Det søkes om dispensasjon for sesongen 2021-2022-2023. Perioden i sesongen vil være fra 1. oktober
til 1 mai.
Formålet er å tilrettelegge for vintersport aktivitet for barn og unge. I tillegg vil en dispensasjon har
positive ringvirkninger for alle som går til fots. Skiøypen er opplyst og er et flott turområde hvor man
kan gå videre til Bergvikvannet eller Storheia arena hele året.

Vedlegg:
Leiekontrakt med grunneier
Kart med skiløypetrase

Vennlig hilsen
Eirik Sletten
Konstituert leder
Tømmervik og Bergvik Velforening

5/21 GBnr: 66/1 - Søknad om dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag. - 21/00127-1 GBnr: 66/1 - Søknad om dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag. : Vedlegg - Tidligere godkjennelse.

5/21 GBnr: 66/1 - Søknad om dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag. - 21/00127-1 GBnr: 66/1 - Søknad om dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag. : Vedlegg - Tidligere godkjennelse.

5/21 GBnr: 66/1 - Søknad om dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag. - 21/00127-1 GBnr: 66/1 - Søknad om dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag. : Vedlegg - Tidligere godkjennelse.

5/21 GBnr: 66/1 - Søknad om dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag. - 21/00127-1 GBnr: 66/1 - Søknad om dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag. : Vedlegg - Tidligere godkjennelse.

sjon fra forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag. - 21/00233-3 GBnr: 78/5 - Søknad om dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag. : GBnr: 78/5 - Søknad om dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag.

Hadsel kommune
Postadresse
Poststed
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

21/00233-3
Bjørn Helge Sandberg

Saksgang
Hovedutvalg Teknisk

Møtedato
09.02.2021

GBnr: 78/5 - Søknad om dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i
utmark og vassdrag.
Kommunedirektørens innstilling
Kommunedirektøren innstiller teknisk hovedutvalg til å vedta følgende:
Teknisk hovedutvalg innvilger dispensasjon om motorferdsel i utmark og vassdrag
med de vilkår for dispensasjon.
Vedlegg:
Søknad
Kart over området
Kjørerute
Referanser i saken
Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag.

1

Bakgrunn
Søker ønsker dispensasjon fra § 5 i «motorferdselloven» for kjøring av bagsje og
utstyr med snøscooter og ATV. Dispensasjonen er søkt for å gjelde en rute på. ca 4.1
km til sin hytte i «Rådalen» med GBnr; 78/5 i Hadsel kommune.
Dispensasjonen er søkt for å gjelde en treårs periode.
Kommunedirektørens vurdering
I utgangspunktet er all motorferdsel i utmark og vassdrag forbudt, jamfør lov om
motorferdsel § 3. Unntakene i lovverket blir forklart direkte, mens andre tilfeller for
unntak er opp til hver enkelt kommune å vurdere.
Kommunen kan etter en samlet vurdering, gi tillatelse for motorferdsel i utmark og
vassdrag med hjemmel i § 4. Det kan også gis tillatelse til ervervkjøring/leiekjøring
etter § 5 første ledd bokstav a.

1

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) - Lovdata
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sjon fra forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag. - 21/00233-3 GBnr: 78/5 - Søknad om dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag. : GBnr: 78/5 - Søknad om dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag.

Saksfremstilling
I § 5 i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag heter det:
Kommunestyret kan gi forskrift om adgang til:
a)
landing og start med luftfartøy på bestemte steder i utmark og vassdrag.
Adgangen kan begrenses til landing og start til bestemte formål, til bestemte tider og
til å gjelde selskaper eller enkeltpersoner som driver ervervsmessig
luftfartsvirksomhet,
b)
bruk av motorfartøy på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer når det
foreligger særlige grunner som i tilfelle må angis i forskriften.
Kommunestyrets myndighet kan ikke delegeres. Utkast til forskrift sendes
fylkeskommunen og berørte statlige fagmyndigheter til uttalelse. Dersom noen av
disse har hatt innsigelse som kommunestyret ikke har tatt hensyn til, skal
kommunestyrets vedtak sendes fylkesmannen til godkjennelse.
I Finnmark og i Nord-Troms (kommunene Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa,
Skjervøy og Storfjord) kan fylkesmannen etter forslag fra kommunestyret gi forskrift
om adgang til bruk av snøscooter på vinterføre langs særskilte løyper i utmark og på
islagte vassdrag. Vedkommende kommune skal sørge for merking av og informasjon
om løypene.
Drøfting i henhold til lovverket.
Det er generelt forbud mot motorferdsel i Norge, Jf. § 3 i motorferdselloven.
Dispensasjonen kan gis med mindre annet følger av lov eller vedtak med hjemmel i
lovverket.
Unntaket for kjøring av bagsje og utstyr med snøscooter står forklart i § 4 punkt c.
– Hvor kommunen kan gi dispensasjon for nødvendig person- og godstransport. I
dette tilfellet er det søkt om dispensasjon for frakt og bagasje og utstyr til sin hytte.
Videre er det ikke forklart ytterligere hvorfor det søkes dispensasjon fra lovverket. Det
er uansett ønskelig at søker benytter seg
Miljøkonsekvenser
Dispensasjonen gir lite konsekvenser for miljøet. Derimot kan kjøringen gi noe økende
støyforurensning i utmark. Derimot blir støyforurensningen sett som minimal, og gir
liten eller ingen påvirkning på naturmangfold og dyreliv i området.
Økonomikonsekvenser
Dispensasjonen har ingen økonomikonsekvenser for Hadsel kommune.
Andre konsekvenser
Dispensasjonen har ingen ytterligere konsekvenser for Hadsel kommune.
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sjon fra forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag. - 21/00233-3 GBnr: 78/5 - Søknad om dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag. : GBnr: 78/5 - Søknad om dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag.

Vilkår for dispensasjonen:
Øvrige vilkår: gitt av i forretning- og delegasjonsreglementet for Hadsel
kommune vedtatt
13.09.2001, som gjelder for bruk av snøscooter.
- Kjøring tillates ikke mellom 21.00 og 07.00
- Kjøring etter 1. mai tillates ikke
- Kjøring under opphold på hytta tillates ikke
- Kjøring bør foregå etter allerede oppkjørte løyper
- Kjøring over skoggrensa tillates ikke
- Det må innhentes tillatelse fra grunneier før kjøring kan finne sted - Brudd på disse
vilkår vil medføre at dispensasjon blir trukket tilbake.
Konklusjon
På grunnlag etter §§ 4 og 5 i motorferdselloven samt etter vilkår gitt for dispensasjon.
Gis søker tillatelse til å kjøre snøscooter og ATV til sin hytte med GBnr: 78/5 i
Rådalen.
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6/21 GBnr: 78/5 - Søknad om dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag. - 21/00233-3 GBnr: 78/5 - Søknad om dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag. : Vedlegg - Søknad.

6/21 GBnr: 78/5 - Søknad om dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag. - 21/00233-3 GBnr: 78/5 - Søknad om dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag. : Vedlegg - Søknad.

6/21 GBnr: 78/5 - Søknad om dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag. - 21/00233-3 GBnr: 78/5 - Søknad om dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag. : Vedlegg - Søknad.

6/21 GBnr: 78/5 - Søknad om dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag. - 21/00233-3 GBnr: 78/5 - Søknad om dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag. : Vedlegg - Søknad.

6/21 GBnr: 78/5 - Søknad om dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag. - 21/00233-3 GBnr: 78/5 - Søknad om dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag. : Vedlegg - kart over kjørerute.

6/21 GBnr: 78/5 - Søknad om dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag. - 21/00233-3 GBnr: 78/5 - Søknad om dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag. : Vedlegg - kart over kjørerute.

7/21 GBnr: 49/1 - Søknad om dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark. - 21/00235-3 GBnr: 49/1 - Søknad om dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark. : GBnr: 49/1 - Søknad om dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark.

Hadsel kommune
Postadresse
Poststed
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

21/00235-3
Bjørn Helge Sandberg

Saksgang
Hovedutvalg Teknisk
Hovedutvalg Teknisk

Møtedato
09.02.2021

GBnr: 49/1 - Søknad om dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i
utmark.
Kommunedirektørens innstilling
Kommunedirektøren innstiller teknisk hovedutvalg til å vedta følgende.
Teknisk hovedutvalg innvilger dispensasjon om motorferdsel i utmark og vassdrag
med vilkår for dispensasjon.
Vedlegg:
Søknad
Kart over området
Kjørerute
Referanser i saken
Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag.

1

Bakgrunn
Søker ønsker dispensasjon fra § 5 i «lov om motorferdsel i utmark og vassdrag» for
kjøring av bagsje og utstyr med snøscooter. Dispensasjonen er søkt for å gjelde en
rute på ca. 5.7km til sin hytte i melbumarka, med gjeldende GBnr: 49/1
Dispensasjonen er søkt i en treårs periode.
Kommunedirektørens vurdering
I utgangspunktet er all motorferdsel i utmark og vassdrag forbudt, jamfør lov om
motorferdsel § 3. Unntakene i lovverket blir forklart direkte, mens andre tilfeller for
unntak er opp til hver enkelt kommune å vurdere.
Kommunen kan etter en samlet vurdering, gi tillatelse for motorferdsel i utmark og
vassdrag med hjemmel i § 4. Det kan også gir tillatelse til ervervkjøring/leiekjøring
etter § 5 første ledd bokstav a.

1

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) - Lovdata
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7/21 GBnr: 49/1 - Søknad om dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark. - 21/00235-3 GBnr: 49/1 - Søknad om dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark. : GBnr: 49/1 - Søknad om dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark.

Saksfremstilling
I § 5 i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag heter det:
§ 5. (generelle tillatelser etter vedtak)
Kommunestyret kan gi forskrift om adgang til:
a)
landing og start med luftfartøy på bestemte steder i utmark og vassdrag.
Adgangen kan begrenses til landing og start til bestemte formål, til bestemte tider og
til å gjelde selskaper eller enkeltpersoner som driver ervervsmessig
luftfartsvirksomhet,
b)
bruk av motorfartøy på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer når det
foreligger særlige grunner som i tilfelle må angis i forskriften.
Kommunestyrets myndighet kan ikke delegeres. Utkast til forskrift sendes
fylkeskommunen og berørte statlige fagmyndigheter til uttalelse. Dersom noen av
disse har hatt innsigelse som kommunestyret ikke har tatt hensyn til, skal
kommunestyrets vedtak sendes fylkesmannen til godkjennelse.
I Finnmark og i Nord-Troms (kommunene Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa,
Skjervøy og Storfjord) kan fylkesmannen etter forslag fra kommunestyret gi forskrift
om adgang til bruk av snøscooter på vinterføre langs særskilte løyper i utmark og på
islagte vassdrag. Vedkommende kommune skal sørge for merking av og informasjon
om løypene.
Drøfting i henhold til lovverket.
Det er generelt forbud mot motorferdsel i Norge, jf. § 3 i Lov om motorferdsel i
utmark og vassdrag. Dispensasjon kan gis med mindre annet følger av lov eller med
vedtak med hjemmel i lovverket.
Unntaket for kjøring av bagsje og utstyr med snøscooter står forklart i § 4 punkt c.
– Hvor kommunen kan gi dispensasjon for nødvendig person- og godstransport. I
dette tilfellet er det søkt om dispensasjon for frakt av bagasje og utstyr til sin hytte.
Det er forklart ytterligere at ruten går gjennom en skitrasê, men at det kun er mellom
4 passeringer i løpet av en sesong. Videre er det ikke forklart ytterligere hvorfor det
søkes dispensasjon fra lovverket. Det er uansett ønskelig at søker benytter seg av
Hadsels utmark.
Miljøkonsekvenser
Dispensasjonen gir lite konsekvenser for miljøet. Derimot kan kjøringen gi noe økende
støyforurensning i utmark. Derimot blir støyforurensningen sett som minimal, og gir
liten eller ingen påvirkning på naturmangfold og dyreliv i området.
Økonomikonsekvenser
Dispensasjonen har ingen økonomikonsekvenser for Hadsel kommune.
Andre konsekvenser
Dispensasjonen har ingen ytterligere konsekvenser for Hadsel kommune.
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Vilkår for dispensasjonen:
Øvrige vilkår: gitt av i forretning- og delegasjonsreglementet for Hadsel kommune
vedtatt
13.09.2001, som gjelder for bruk av snøscooter.
- Kjøring tillates ikke mellom 21.00 og 07.00
- Kjøring etter 1. mai tillates ikke
- Kjøring under opphold på hytta tillates ikke
- Kjøring bør foregå etter allerede oppkjørte løyper
- Kjøring over skoggrensa tillates ikke
- Det må innhentes tillatelse fra grunneier før kjøring kan finne sted - Brudd på disse
vilkår vil
medføre at dispensasjon blir trukket tilbake
Konklusjon:
På grunnlag etter §§ 4 og 5 i motorferdselloven samt etter vilkår gitt for dispensasjon.
Gis søker tillatelse til å kjøre snøscooter til sin hytte med GBnr: 49/1 i Melbumarka.
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Hadsel kommune
Postadresse
Poststed
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

21/00330-2
Bjørn Helge Sandberg

Saksgang
Hovedutvalg Teknisk

Møtedato
09.02.2021

GBnr: 76/4 - Søknad om dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i
utmark og vassdrag.
Kommunedirektørens innstilling
Kommunedirektøren innstiller teknisk hovedutvalg til å vedta følgende.
Teknisk hovedutvalg innvilger dispensasjon om motorferdsel i utmark og vassdrag
med vilkår gitt for dispensasjon.
Vedlegg:
Søknad
Kart over området
Kjørerute
Referanser i saken
Lov om motorferdsel i utmark.

1

Bakgrunn
Søker ønsker dispensasjon fra § 5 i «lov om motorferdsel i utmark og vassdrag» for
kjøring av følgende utstyr: snøscooter, ATV og traktor. Dispensasjonen er søkt for å
gjelde en rute på ca, 1.13km til sin hytte på GBnr: 76/4 på Sandnes.
Kommunedirektørens vurdering
I utgangspunktet er all motorferdsel i utmark og vassdrag forbudt, jamfør lov om
motorferdsel § 3. Unntakene i lovverket blir forklart direkte, mens andre tilfeller for
unntak er opp til hver enkelt kommune å vurdere.
Kommunen kan etter en samlet vurdering, gi tillatelse for motorferdsel i utmark og
vassdrag med hjemmel i § 4. Det kan også gis tillatelse til ervervkjøring/leiekjøring
etter § 5 første ledd bokstav a.

1
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Saksfremstilling
I § 5 i lov om motorferdsel heter det:
Kommunestyret kan gi forskrift om adgang til:
a)
landing og start med luftfartøy på bestemte steder i utmark og vassdrag.
Adgangen kan begrenses til landing og start til bestemte formål, til bestemte tider og
til å gjelde selskaper eller enkeltpersoner som driver ervervsmessig
luftfartsvirksomhet,
b)
bruk av motorfartøy på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer når det
foreligger særlige grunner som i tilfelle må angis i forskriften.
Kommunestyrets myndighet kan ikke delegeres. Utkast til forskrift sendes
fylkeskommunen og berørte statlige fagmyndigheter til uttalelse. Dersom noen av
disse har hatt innsigelse som kommunestyret ikke har tatt hensyn til, skal
kommunestyrets vedtak sendes fylkesmannen til godkjennelse.
I Finnmark og i Nord-Troms (kommunene Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa,
Skjervøy og Storfjord) kan fylkesmannen etter forslag fra kommunestyret gi forskrift
om adgang til bruk av snøscooter på vinterføre langs særskilte løyper i utmark og på
islagte vassdrag. Vedkommende kommune skal sørge for merking av og informasjon
om løypene.
Drøfting i henhold til lovverket.
Det er generelt forbud mot motorferdsel i Norge, jf. § 3 i Lov om motorferdsel i
utmark og vassdrag. Dispensasjonen kan gis med mindre annet følger av lov eller
med vedtak i hjemmel av lovverket.
Unntaket i lovverket er rettet mot kjøring av utstyr og bagasje og innen
nyttetransport. I dette tilfellet er det søkt om tillatelse for kjøring av alle tre punkter.
Det er ikke forklart ytterligere for hovedgrunn til dispensasjonen. Derimot er unntaket
i § 4 i motorferdselloven pkt. c: «nødvendig person- og godstransport til og fra faste
bosteder og i jordbruks-, skogbruks- og reindriftsnæring. Jakt, fangst, fiske»
I søknaden kommer det frem at dispensasjonen både skal gjelde godstransport og
annen næring. Noe som er innenfor reglene for tillatelse med hjemmel i lovverket.
Miljøkonsekvenser
Dispensasjonen gir lite konsekvenser for miljøet. Derimot kan kjøringen gi noe økende
støyforurensning i utmark. På grunnlag av at det ikke er gitt andre dispensasjoner i
nærheten, gir dispensasjonen noe minimalt med støy. Følgende dispensasjon vil
derfor ha liten eller ingen påvirkning på naturmangfold og dyreliv i området.
Økonomikonsekvenser
Dispensasjonen har ingen økonomikonsekvenser for Hadsel kommune.
Andre konsekvenser
Dispensasjonen har ingen ytterligere konsekvenser for Hadsel kommune.
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Vilkår for dispensasjonen:
Øvrige vilkår: gitt av i forretning- og delegasjonsreglementet for Hadsel kommune
vedtatt
13.09.2001, som gjelder for bruk av snøscooter.
- Kjøring tillates ikke mellom 21.00 og 07.00
- Kjøring etter 1. mai tillates ikke
- Kjøring under opphold på hytta tillates ikke
- Kjøring bør foregå etter allerede oppkjørte løyper
- Kjøring over skoggrensa tillates ikke
- Det må innhentes tillatelse fra grunneier før kjøring kan finne sted - Brudd på disse
vilkår vil
medføre at dispensasjon blir trukket tilbake
Konklusjon
På grunnlag av §§ 4 og 5 i motorferdselloven samt etter vilkår gitt for dispensasjon
for motorferdsel i utmark. – Gis søker tillatelse til å kjøre snøscooter til sin hytte med
GBnr: 76/4 i Sandnes.
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Hadsel kommune
Postadresse
Poststed
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

21/00369-1
Bjørn Helge Sandberg

Saksgang
Hovedutvalg Teknisk

Møtedato
09.02.2021

GBnr: 50/1 - Søknad om dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i
utmark og vassdrag.
Kommunedirektørens innstilling
Kommunedirektøren innstiller teknisk hovedutvalg til å vedta følgende.
Teknisk hovedutvalg innvilger dispensasjon om motorferdsel i utmark og vassdrag med de vilkår
for dispensasjon.
Vedlegg:
Søknad om dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag.
Kart over området
Kjørerute
Vedr kommunens behandling av søknader om motorferdsel i utmark
Bakgrunn
Søker ønsker dispensasjon fra §5 i «nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i
utmark» for kjøring av bagasje og utstyr med ATV. Dispensasjonen er søkt for å
gjelde en rute på ca. 2,06 km til sin hytte i «melbumarka», med følgende GBnr: 50/1.
Dispensasjonen er søkt for å gjelde en periode på tre år.
Kommunedirektørens vurdering
Lovens formål som er gitt i § 1 i motorferdselloven, er å regulere motorferdselen i
utmark o vassdrag ut fra et samfunnsmessig helhetssyn, med sikte på å verne
naturmiljøet og fremme trivselen i utmark.
Jamfør § 3 i lov om motorferdsel er all motorferdsel i utmark forbudt. Unntakene i
lovverket blir forklart direkte, mens andre tilfeller for unntak er opp til hver enkelt
kommune å vurdere.
Unntakene i motorferdsel står forklart i §§ 5 og 6 i samme forskrift. 1 Kommunene
kan etter en samlet vurdering gi tillatelse for motorferdsel i utmark og vassdrag etter
bestemmelsene i § 6 i motorferdselloven.

1

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) - Lovdata

Dokumentnr.: 21/00369-1

side 1 av 3

sjon fra forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag. - 21/00369-1 GBnr: 50/1 - Søknad om dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag. : GBnr: 50/1 - Søknad om dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag.

Saksfremstilling
I § 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy heter det:
§ 6 (tillatelser etter søknad).
Når særlige grunner foreligger, kan kommunen gi tillatelse til bruk av motorfartøy
eller luftfartøy som ellers ikke kan finne sted etter denne lov eller med hjemmel i
loven.
Tillatelse etter første ledd kan gis for bestemte høve eller for bestemte tidsrom.
Kommunen kan sette vilkår for tillatelsen.
Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen.
Drøfting i henhold til lovverket
Det er generelt forbud mot motorferdsel i utmark jf. § 3 i lov om motorferdsel i
utmark og vassdrag. Dispensasjonen kan gis med mindre annet følger av loven eller
med vedtak med hjemmel i lovverket.
Transport av bagasje og utstyr til egen hytte er en av de vanligste til at det søkes
dispensasjon i Norge. Jf. § 5 første ledd bokstav c. Ifølge loven blir det ansett som et
kurant formål, forutsatt at vilkårene for å kunne gi tillatelse er til stede. Transport av
bagasje mellom bilvei og hytte gir rett til dispensasjon fra § 3 i motorferdselloven.
Ruten som er omsøkt starter fra «Ongstad» med GBnr: 50/9 og går til søkers hytte
ved «lille ongstadvannet» med GBnr: 50/1. Ruten er på ca. 2,06 km, og er på en
grusvei som blir beskrevet til å være en traktorvei av søker.
Kommunedirektøren ser ingen problemer med å gi dispensasjon i den gjeldende ruten
ihht. § 6 i loven.
Miljøkonsekvenser
Dispensasjonen gir lite konsekvenser for miljøet. En eventuell dispensasjon i løypa
kan forårsake en noe større støyforurensning i utmark. Noe som vil være sjikanerende
for andre hytteeiere i nærområdet.
Derimot kan støyforurensningen være av minimal betydning, som deretter vil ha liten
påvirkning på naturmangfold og dyreliv.
Økonomikonsekvenser
Dispensasjonen har ingen økonomikonsekvenser for Hadsel kommune.
Andre konsekvenser
Dispensasjonen har ingen ytterligere konsekvenser for Hadsel kommune.
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Vilkår for dispensasjon:
Øvrige vilkår: gitt av i forretning- og delegasjonsreglementet for Hadsel kommune vedtatt
13.09.2001, som gjelder for bruk av snøscooter.
- Kjøring tillates ikke mellom 21.00 og 07.00
- Kjøring etter 1. mai tillates ikke
- Kjøring under opphold på hytta tillates ikke
- Kjøring bør foregå etter allerede oppkjørte løyper
- Kjøring over skoggrensa tillates ikke
- Det må innhentes tillatelse fra grunneier før kjøring kan finne sted - Brudd på disse vilkår vil
medføre at dispensasjon blir trukket tilbake
Konklusjon
Søker gis tillatelse til å frakte bagasje og utstyr med ATV til sin hytte i GBnr: 50/1 i
Melbumarka. (Jf. §§ 5 og 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark).
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From:
Sent:
To:
Subject:

Bjørn Helge Sandberg
17. desember 2020 13:14
Benedicte Mari Dahl-Idigo
VS: Søknad om disp motorferdsel i utmark Ole Jan Lund

Hei.
Vil du legge denne e-posten ved i sak nr: 20/03483 – Da jeg ikke fikk det til.
Med vennlig hilsen:

Bjørn Helge Sandberg
Landbruksrådgiver
Hadsel Kommune
Mobiltelefon: 476 42 103
Bjorn.Helge.Sandberg@hadsel.kommune.no

Hadsel kommune

Et hav av muligheter
Rådhusgata 5, 8450 Stokmarknes
postmottak@hadsel.kommune.no
Telefon: +47 76 16 40 00
www.hadsel.kommune.no

Fra: Ole Jan Lund <ole.jan71@trollfjord.no>
Sendt: torsdag 17. desember 2020 12.54
Til: Bjørn Helge Sandberg <Bjorn.Helge.Sandberg@hadsel.kommune.no>
Emne: Søknad om disp motorferdsel i utmark Ole Jan Lund
Hei
sender over kart i Ongstadmarka
Jeg har 2 hytter i marka.
Kjører opp traktorvei, ved sau grindene på Ongstad, så er det eksisterende traktorvei jeg følger.
Har i tillegg merket av de områdene hvor en sanker ved.
1 vedlegg
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Ole Jan Lund
ole.jan71@trollfjord.no
Mobil: 990 41386
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Alle kommuner i Nordland

Vår dato:

Vår ref:

22.03.2019

2018/2029

Deres dato:

Deres ref:

Saksbehandler, innvalgstelefon

Øyvind Skogstad, 75 53 15 68
Hanne M. K. Hanssen, 75 53 15 54

Vedr kommunens behandling av søknader om motorferdsel i utmark
Fylkesmannen viser til vårt brev av 3. april 2018 hvor vi ba om innsyn i kommunenes arbeid med
motorferdsel i utmark. Vi viser også til fagdag for kommunale saksbehandler som vi arrangerte 8.
november 2018, hvor intensjonen var å gjøre flere saksbehandlere i kommunene trygge på
lovverket, slik at det kan gjøres gode vurderinger innenfor rammene av regelverket.
Etter å ha gjennomgått mottatte saker og på bakgrunn av våre erfaringer fra fagdagen, ser vi at det
er stor variasjon i kommunenes kompetanse på dette saksfeltet. I mange kommuner gjøres det gode
vurderinger i sakene vi har sett på, men vi ser også at det i alle kommunene fattes vedtak som ikke
er innenfor rammene av regelverket, eller hvor vurderinger og begrunnelse er mangelfull. Vi erfarer
at flere kommuner på en del områder har etablert praksis som ikke er i tråd med gjeldende
regelverk.
Fylkesmannens videre arbeid med motorferdsel i utmark
Fylkesmannen vil fortsatt ha fokus på veiledning av kommunene. Vi vil også som en del av vårt
oppdrag på dette fagfeltet, gjennomføre lovlighetskontroller av kommunale vedtak. I første omgang
på saker som vi blir oppmerksomme på gjennom bl.a. henvendelser til oss og medieoppslag. På sikt
er det også aktuelt å be om innsyn i utvalgte saker fra kommunene. Vi har ikke kapasitet til å gi
konkret tilbakemelding på alle vedtak som ble oversendt til oss våren 2018, men vi vil vurdere
omgjøring av vedtak som er klart ugyldige.
Vår behandling av klagesaker og omgjøringsvedtak vil løpende bli publisert på våre nettsider under
tema Motorferdsel; https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Miljo-og-klima/Motorferdsel/.
Veiledning på utvalgte tema
Ut fra våre erfaringer så langt vil vi trekke fram noen utvalgte tema hvor vi særlig ser at det er behov
for veiledning. Ikke alle forhold er like aktuelle for alle kommunene, men de fleste forhold er
relevante for et stort antall av kommunene i Nordland.

E-postadresse:
fmnopost@fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding

Postadresse:
Postboks 1405,
8002 Bodø

Besøksadresse:
Statens Hus
Moloveien 10

Telefon: 75 53 15 00
www.fylkesmannen.no/no
Org.nr. 974 764 687
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Bruk tilgjengelig veiledning
Vi vil sterkt anbefaler at kommunen i den daglige saksbehandlingen bruker veiledningene på
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Motorferdsel/. Der finnes blant annet flytskjema for
saksbehandling med veiledning til de ulike relevante bestemmelsene, sjekklister og maler for
utforming av dispensasjoner. Vi anbefaler også at dere setter dere inn i «ofte stilte spørsmål og
svar». Miljødirektoratet arbeider for tiden med en omorganisering av sine nettsider, hvor
informasjon om motorferdsel blir lagt på en ny side:
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/friluftsliv/motorferdsel-regulering-utmark/.
Tilstrekkelige vurderinger og begrunnelser
Forvaltningsloven stiller krav om at enkeltvedtak skal begrunnes. Vi erfarer at mange ikke gjør
tilstrekkelig gode vurderinger og begrunnelser i saken. Det er viktig at det synliggjøres hvilke
konkrete vurderinger som er gjort – knyttet til de forhold som er relevante for den aktuelle
bestemmelsen som saken behandles etter. I alle saker hvor kommunen kan gi dispensasjon for
motorferdsel i utmark, er det knyttet vilkår til hvilke forhold som må foreligge for at kommunen skal
kunne innvilge søknaden etter den aktuelle bestemmelsen. I saksdokumentene må dette
synliggjøres.
For eksempel må følgende vilkår være oppfylt for at det skal kunne gis dispensasjon etter nasjonal
forskrift § 6:
• søkeren må påvise et særlig behov,
• behovet må ikke knytte seg til turkjøring,
• behovet må ikke kunne dekkes på annen måte,
• behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere
motorferdselen til et minimum.
I flere tilfeller ser vi at administrasjonen i sin innstilling har begrunnet sitt forslag til vedtak, men at
det mangler vurderinger og begrunnelser dersom politisk utvalg velger å fatte et annet vedtak. Der
politisk utvalg fatter vedtak i strid med administrasjonens innstilling, må utvalget begrunne sitt
vedtak.
Behandling av klager på vedtak
I saker hvor kommunen fatter vedtak etter motorferdselloven eller nasjonal forskrift er
Fylkesmannen klageinstans. Dersom kommunen som underinstans tar klagen til følge (helt eller
delvis), skal saken ikke sendes klageinstansen. Dersom kommunen ikke tar klagen til følge, skal
sakens dokumenter sendes til Fylkesmannen så snart saken er tilrettelagt.
Vi viser til veiledning om klagebehandling på miljøkommune.no, og presiserer at det på
motorferdselsområdet ikke er intern klageordning i kommunene. Det er Fylkesmannen som er
klageinstans. Kommuner som praktiserer dette feil må umiddelbart endre sin praksis. Klagesaker
som feilaktig ikke er sendt til Fylkesmannen som klageinstans og som ikke har mistet sin aktualitet
(for eksempel at tillatelser er utgått på dato), må oversendes til oss for endelig klagebehandling.
Behandling av saker etter nasjonal forskrift § 6
Flere kommuner behandler en del søknader etter nasjonal forskrift § 6 administrativt.
Avgjørelser etter nasjonal forskrift § 6 om unntakstilfelle kan ikke delegeres til administrasjonen. I
saker der vedtaket vurderes etter denne hjemmelen, må saken behandles i kommunestyret eller
annet folkevalgt organ. Kommunens delegeringsreglement vil være avgjørende for hvor saken
behandles.
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Behandling av saker etter nasjonal forskrift § 5 første ledd bokstav b)
I forbindelse med behandlinger av søknader om kjøring for funksjonshemmede kan kommunen
kreve legeerklæring som dokumentasjon. Vi anbefaler generelt at kommunen gjør dette, og at vår
mal for legeerklæring brukes (Denne finner du HER). Vi vil imidlertid presisere at det i vurderingen og
begrunnelsen ikke er tilstrekkelig å kun vise til at det er sendt inn legeerklæring. Kommunen må
gjøre selvstendige vurderinger om hvorvidt vilkårene for å kunne innvilge dispensasjon er oppfylt.
Adgangen til å gi tillatelse gjelder varig funksjonshemming. Personer som på grunn av alder eller
midlertidig sykdom er bevegelseshemmede, går ikke under bestemmelsen. Adgangen gjelder heller
ikke for transport på barmark. Dispensasjon for disse må i tilfelle vurderes etter § 6.
Behandling av saker etter nasjonal forskrift § 5 første ledd bokstav c)
Transport av bagasje og utstyr til egen hytte er blant de vanligste grunnene til at det søkes om
tillatelse til motorisert ferdsel i utmark. Det blir ansett som et kurant formål, forutsatt at vilkårene
for å kunne gi tillatelse er til stede. Det må dreie seg om transport av bagasje og mellom bilvei og
egen hytte, der hytta ligger minst 2,5 km fra brøytet bilvei, samt at det i området ikke er mulighet for
leiekjøring.
På Miljøkommune.no finnes det konkret veiledning til hvordan denne bestemmelsen skal forstås, se
også under «ofte stilte spørsmål og svar». Vi vil i dette brevet trekke fram følgende forhold:
•

•
•

Stortinget behandlet i mai 2018 et forslag om å fjerne avstandskravet på 2,5 kilometer, hvor
forslaget ikke ble vedtatt. I etterkant har Klima- og miljødepartementet presisert at
kommunene har et skjønn i valg av målemetode for å fastsette avstanden mellom hytte og
brøytet bilvei. Kommunene er ikke bundet til å måle avstanden i luftlinje. Det avgjørende for
om tillatelse kan gis er om den reelle avstanden mellom hytte og brøytet bilvei er over 2,5 km.
Dette vil si den korteste, men likevel praktisk aktuelle stien eller traseen som hytteeier kan
bruke mellom hytta og bilveien. Dersom denne er over 2,5 km, og det ikke er mulig å leie
transport, har kommunen hjemmel til å gi tillatelse. Departementet bemerker for ordens
skyld at hytteeier ikke har krav på å få tillatelse selv om avstanden er over 2,5 km. Dette er
opp til kommunen å bestemme.
Avstanden skal måles mellom hytte og nærmeste brøytete bilvei. Det vil si at det ikke kan tas
utgangspunkt i nærmeste parkeringsplass når avstanden skal måles.
Fylkesmannen har i vinter fått spørsmål om hvor mange som samtidig kan kjøre til en hytte
med én eier. Vi har også behandlet en klage om dette temaet i 2018. Vi vil presisere at det
etter motorferdselforskriften § 5 første ledd bokstav c) bare kan gis én tillatelse, og da til
hytteeier. Avklaringen av hvem som kan anses som nærmeste familie, har bare betydning for
hvem som kan benytte den aktuelle tillatelsen.
Det er også en klar forutsetning at én tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c) gjelder for én
snøskuter. Den ene skuteren skal benyttes til å transportere bagasje og utstyr, og personer
kan sitte på dersom det er plass sammen med bagasjen. Det har aldri vært lovgivers
intensjon å åpne for bruk av mer enn én snøskuter for kjøring til en enkelt hytte. Denne ene
skuteren med slede gjør det mulig å frakte mye bagasje og utstyr, og det er dette som er
grunnlag for tillatelsen.

Bruk av vilkår i forbindelse med dispensasjoner
Det framgår av nasjonal forskrift § 7 at kommunen kan sette vilkår for dispensasjoner.
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Formålet med motorferdselloven er ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere motorferdselen
i utmark og vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen. Videre står det i
formålsparagrafen til nasjonal forskrift at all motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag skal foregå
aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og mennesker.
For å ivareta formålene med motorferdselregelverket på en tilfredsstillende måte mener
Fylkesmannen at det i de fleste tilfellene er nødvendig å stille konkrete vilkår knyttet til
dispensasjoner, som konkret kartfestet løypetrasé, begrensninger i antall turer og begrensninger i
antall dager og tidspunkt på døgnet.
Dispensasjon og vilkår må utformes slik at de er kontrollerbare for politi og oppsyn.
Mer informasjon?
Se veiledningene på http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Motorferdsel/. Kontakt gjerne
også saksbehandlere hos Fylkesmannen;
Hanne M. K. Hanssen, fmnohah@fylkesmannen.no, 75 53 15 54 eller
Øyvind Skogstad, fmnooys@fylkesmannen.no 75 53 15 68.

Med hilsen
Tom Cato Karlsen

Dokumentet er elektronisk godkjent

Torfinn Sørensen
fylkesmiljøvernsjef
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GBnr: 71/3/2 - Søknad om deling av grunneiendom.
Kommunedirektørens innstilling
Kommunedirektørens tilrår teknisk hovedutvalg til å vedta følgende søknad basert på
politisk handlingsrom.
Vedlegg:
Kart over området
Søknad om deling av grunneiendom.
Referanser i saken
Lov om jord (jordlova)1
Rundskriv M-1/2013 omdisponering og deling – Regjeringen.no
Lov om forvaltning av naturens mangfold. 3
Rundskriv M-35/95 Jordlovens formål - Landbruksdirektoratet4

2

Bakgrunn
Søker ønsker å fradele et areal på ca. 500 m2 til tomter. Omsøkt areal er på GBnr;
71/3/2 på Kalsnes i Hadsel kommune. Arealet som søkes fradelt er på en
landbrukseiendom på totalt: 5,8 daa. Jordbruksjord som blir berørt av tiltaket skal
være med å dyrke opp, samt øke kvaliteten på jordbruksjorden i samme areal. (Se
vedlegg fra søknad).
Omsøkt areal er ikke stort, men man ser en trend i søknader om omdisponering av
jordbruksjord. Derfor blir følgende søknad sendt til politisk behandling for å ikke skape
presedens i lignende saker fremover.
Dette er en henvendelse for omdisponering av dyrkbart areal. Det må derfor foreligge
tillatelse fra plan og bygning i tilleg
Saksfremstilling
Bygninger.
Det er ingen bygninger i omsøkt området. Det er blant annet to naustbygninger ved
siden av området, samt et bolighus i øversiden av eiendommen.
Eiendommen.
Lov om jord (jordlova) - Lovdata
rundskriv-m-1-2013-omdisponering-og-deling---revidert-03-09-15.pdf (regjeringen.no)
3
Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) - Lovdata
4
m_35_95_jordlovens_formaal.pdf (regjeringen.no)
1
2
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I følge NIBIOs kartløsning gårdskart.no besitter eiendommen av totalt 5,8 dekar. Av
dette er 0,3 dekar overflatedyrka jord, mens 5,5 dekar er innmarksbeite.
Eiendommen brukes nå som beiteareal.
Planstatus.
Eiendommen ligger i et område som er avsatt til «spredt boligbebyggelse» i
kommuneplanens arealdel. Det foreligger ingen opplysninger som unnlater
omdisponering i det omsøkte området.
Området.
Eiendommen ligger på GBnr: 71/3/2 på Kalsenes i Hadsel kommune. Arealet er egnet
til
nydyrking av jordbruksjord. Men, ut ifra at nevnte areal er såpass lite. Vil en eventuell
nydyrking ha større kostnader enn hva som blir igjen av landbruksmessige verdier.
Kommunedirektørens vurdering
Vurdering i henhold til § 1 og 9 i jordloven.
Bestemmelsene i jordlovens § 1 er tydelig på at arealressursene skal disponeres på en
måte som er mest gagnleg for samfunnet og dei som har yrket sitt i landbruket.
Videre står det beskrevet i § 9 i samme lov: «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.» Unntakene til bestemmelsene
om vern av jordbruksjord står forklart i § 12.
Vurdering i henhold til §12 i jordloven.
Unntakene i reglene står forklart i kapittel 5 som omhandler deling – Jf. § 12.
Formålet med delingsbestemmelsen i § 12 er å sikre og samle ressursene som er
grunnlag for landbruksdrift for nåværende og fremtidige eiere. (Jf. rundskriv M1/2013)
I rundskriv M-1/2013 står det beskrevet at eiendommens beliggenhet er et relevant
moment i vurderingen. Det samme gjelder kvaliteten på arealet, vekstvilkår og
hvilken produksjonsform som er påregnelig.
I NIBIOs kartløsning, gårdskart.no, står det oppført at eiendommen at eiendommen
besitter: 0,3daa overflatedyrket jord og 5,5daa innmarksbeite. Kvaliteten på arealet
anses for å være god, samt at arealet egner seg til nydyrking av nytt jordbruksjord.
Nåværende produksjonsform for arealet er avsatt til beiteareal.
Størrelsen på tiltaket anses som minimal, samt at jordbruksjord som blir berørt skal
brukes til forbedring av den dyrkbare delen av området.

Det vurderes at tiltaket vil ha minimal påvirkning av jordbruksjord i området. Jf. §§ 1
og 9 i lov om jord.
På bakgrunn i §9 og §12 i lov om jord, ser kommunedirektøren ingen hindringer ved
fradeling av eiendommen.
Om kulturlandskapet
Med kulturlandskapet menes landskapsbildet, mangfoldet i naturen og kulturhistoriske
verdier.
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Begrepet omfatter både areal i drift og areal preget av tidligere slåtte- og beitemark.
Begrepet
dekker også natur- og kulturelementer som henger sammen med slike arealer, for
eksempel bekker og våtmarker, steingjerder, åkerholmer og kantvegetasjon. Dersom
et eventuelt tiltak berører mangfoldet i naturen, må prinsippene for offentlig
beslutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven legges til grunn for vedtaket, jf.
naturmangfoldloven § 7.
Området er sjekket opp imot miljø- og kulturminneverdier, og det er ingen aktuelle
objekter i
umiddelbar nærhet.
Miljøkonsekvenser
Driftsmessige ulemper på tiltak eller deling kan gjøre det vanskeligere for den som
disponerer arealet å benytte den i fremtiden. For eksempel ved adkomst og tilgang til
dyrket mark. Arealet som fradeles infatter ingen vei eller andre adkomstmuligheter til
tilhørende landbruksareal. Hadsel kommune ser ut fra dette ingen driftsmessige
ulemper ved delingen.
Med miljømessige ulemper menes det mulige konflikter som kan komme mellom
landbruket som næring og de som eier en bolig- eller fritidseiendom. Det foreligger
ingen opplysninger som forteller at delingen vil skape til mindre landbruksarealer.
Om tjenelig og variert bruksstruktur: Jf. Jordlovens § 1
En tjenlig og variert bruksstruktur, jf. Rundskriv M-35/95, er bl.a. knyttet til målet om
å gi grunnlag for stabile arbeidsplasser og lønnsomme gårdsbruk. Utviklingen innen
landbruket, med krav mer effektiv drift, tilsier at brukene blir større. Det innebærer at
det enkelte bruk må styrke arealressursene. Det kan enten skje ved å kjøpe mindre
eiendommer eller inngå jordleieavtaler med bruk som ikke er i drift. Det er et mål i
jordloven at bruk bør styrkes. Fradelingen innebærer ikke at eiendommen svekkes i
sin helhet.
Hadsel kommune ser det slik at fradelingen på GBnr: 71/3/2 er så marginal i
næringsmessig landbrukssammenheng at det ikke vil hemme jordbruket i det aktuelle
området.
Økonomikonsekvenser
Det foreligger ingen økonomiske konsekvenser med fradelingen i Hadsel kommune.
Andre konsekvenser
Ingen for Hadsel kommune.

Dokumentnr.: 21/00370-1

side 3 av 4

10/21 GBnr: 71/3/2 - Søknad om deling av grunneiendom. - 21/00370-1 GBnr: 71/3/2 - Søknad om deling av grunneiendom. : GBnr: 71/3/2 - Søknad om deling av grunneiendom.

Politisk handlingsrom
1: Teknisk hovedutvalg vedtar søknad om deling av grunneiendom med grunnlag av
§§ 9 og 12 i jord om lov.
2: Teknisk hovedutvalg avslår søknad om deling av grunneiendom etter §§ 1 og 2 i
jord om lov, på grunn av at tiltaket påvirker dyrkbar jordbruksjord.
Konklusjon
Kommunedirektørens tilråder teknisk hovedutvalg til å vedta gjeldende sak basert i
politisk handlingsrom.
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AREALTALL(DEKAR)

5
10 15m
Målestokk 1: 750 ved A4 utskrift

0

eiendommen man har søkt på. I tillegg vises

Utskriftsdato: 03.12.2020 12:20
Eiendomsdata verifi sert: 03.12.2020 10:22

Fulldyrka jord
Overflatedyrka jord
lnnmarksbe ite
Produktiv skog *

0.0
0.3
5.5
0.0

5.8
0.0

GÅRDSKART 1866-71/3/0

Annet markslag
Bebygd , samf., vann, bre

0.3
0.0
0.0
6.1

0.3
0.0
6.1

Tilknyttede grunneiendommer:

Ikke kartlagt

71/3/0

Sum

*

bakgrunnskart for gjenkjennelse.

Produktiv skog er skog på fastmark og myr med skogbonitet
lav eller bedre.

NIBIO

NORSK INSTITUTT FOR
BIOØKONOMI

Areal st atistikken viser arealer i dekar for alle
teiger på eiendommen. Det kan forekomme
avrundingsforskjeller i arealtallene.
Ajourføringsbehov meldes til kommunen.
AreaIre ssursgrenser

D Eiendomsgrenser
•

Driftssenterpunkt
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GBnr: 48/7 - Søknad om omdisponering av dyrkbar jordbruksjord.
Kommunedirektørens innstilling
Kommunedirektøren tilrår teknisk hovedutvalg til å vedta følgende:
Med hjemmel i jordlovens §§ 1 og 9 godkjenner Hadsel kommune søknad om
omdisponering av 100m2 på GBnr: 48/7.
Vedlegg:
Søknad om omdisponering av dyrkbar jordbruksjord.
Kart over omsøkt område
Kart med kulturminner
Uttalelse fra Nordland fylkeskommune
Uttalelse fra Sametinget
Referanser i saken
Lov om jord (Jordlova)1
Rundskriv M-1/2013 omdisponering og deling – Regjeringen.no2
Rundskriv M-35/95 Jordlovens formål – Landbruksdirektoratet 3
Veileder T-1443 Plan- og bygningsloven og landbruk pluss 4
Bakgrunn
Søker ønsker å bygge nytt våningshus på GBnr: 48/7 i Hadsel kommune. Søker har
overtatt driften på foretaket og ønsker å sette opp nytt våningshus på GBnr: 48/7 på
Melbu. Søker skriver i søknaden at et nytt bolighus er vesentlig for videre drift på
foretaket. Søker har skissert to ulike løsninger for boligen. (Se vedlegg).
Videre står det i søknaden at minst mulig jordbruksjord skulle gå tapt under
byggingen av våningshuset.
Dette er en søknad som omhandler omdisponering av dyrkbar jordbruksjord etter
jordlovens bestemmelser. Det må derfor foreligge en godkjennelse fra plan- og
bygningsloven i tillegg.

Lov om jord (jordlova) - Lovdata
rundskriv-m-1-2013-omdisponering-og-deling---revidert-03-09-15.pdf (regjeringen.no)
3
m_35_95_jordlovens_formaal.pdf (regjeringen.no)
4
untitled (regjeringen.no)
1
2
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Saksfremstilling
Bygninger
Det er bygninger i nærheten av omsøkt område. Et våningshus på «alternativ 1» og
en driftsbygning i «alternativ 2».
Eiendommen
I følge NIBIOs kartløsning gårdskart.no besitter arealene som er omsøkt 13daa
jordbruksjord. Av dette er 13,0daa fulldyrket areal – 0daa overflatdyrket og 0daa
innmarksbeite.
Planstatus
I følge kommunekart.no er eiendommen avsatt til landbruks-, natur- og
friluftsområder i kommuneplanens arealdel.
I LNF-områder er det tillatt med bygge- og anleggsvirksomhet som er direkte
tilknytning til «stedbunden» næring. (Jf. veileder T-1443). Dersom bygningen er
nødvendig i hensyn av driften på gården, kan det unngås å søke om dispensasjon fra
planen.
Området
Omsøkt eiendom ligger på GBnr: 48/7 på Melbu i Hadsel kommune. Det er dyrket
jordbruksjord i arealet. Den nevnte omdisponeringen vil ha liten påvirkning på
landbruket i området, da minimalt av jordbruksjord blir tatt.
Annet
Dette er en søknad om omdisponering av dyrkbar jordbruksjord. Det må derfor
foreligge en egen byggesøknad i tillegg til denne søknaden.
Uttalelser fra Sametinget og Nordland fylkeskommune.
Saken har vært opp til høring hos sametinget og Nordland fylkeskommune.
Sametinget har ingen spesielle merknader til nevnte omdisponering.
Fylkeskommunen i Nordland hadde delvis ingen merknader til søknaden. Videre
skriver fylkeskommunen at det er vanskelig å gi en konkret uttalelse, da tiltaket ikke
har noe konkrete planer. Det vil si størrelse på hus, avkjøring, tomt, infrastruktur og
lignende.
I tillegg er plasseringene av våningshuset i nærheten av automatisk fredet gårdshaug,
og må avklares videre når det er mer detaljer av tiltaket.
Videre skriver fylkeskommunen: «Eiendommen ligger i et område SB14, som er
avsatt til spredt boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel for Hadsel. Siden
området ikke er regulert, må det søkes i henhold til vegloven, om avkjørselstillatelse
og dispensasjon fra veglovens byggegrense, hvis boligen planlegges nærmere enn 50
meter fra senterlinje på fv. 7634».
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Kommunedirektørens vurdering
Vurdering i henhold til landbruksbegrepet
Det er ikke tillatt med bygge- og anleggsvirksomhet som er avsatt til LNF område i
kommuneplanens arealdel. I Veileder T-1443 plan- og bygningsloven og Landbruk
Pluss forteller unntakene om dispensasjon fra kommuneplanen. – Jf. pbl § 19-1
Følgende er forklart i veilederen: «Dersom bygningen er nødvendig av hensyn til
driften av gården» – I søknaden kom det fram at et nytt våningshus var nødvendig for
videre drift på gården, samt nødvendig for å drive foretaket videre.
Etter kommunedirektørens vurdering, er tiltaket nødvendig for utviklingen av
gårdsdriften. (jf. veileder T-1443). Tiltaket trengs derfor ingen dispensasjon fra
kommuneplanen etter bestemmelsene i pbl. § 19-1
Vurdering i henhold til §§ 1 og 9 i jordloven.
Forbudet mot omdisponering i jordloven § 9 første ledd lyder:
«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.»
Formålet med forbudet mot omdisponering er å verne produktive arealer og
tilgjengelig jordsmonn. Det grunnleggende formålet med bestemmelsen er jordvern,
det vil si å sikre matproduserende areal. (Jf. rundskriv m-35/95).
Om tiltaket vil ha drifts-eller miljømessige ulemper for landbruket i området. (Jf. § 92ledd).
Formålet med forbud mot omdisponering er å verne produktive arealer og
jordsmonnet. Bestemmelsen tar sikte på å bidra til å nå det grunnleggende formålet
for jordvernet som er å sikre matproduserende areal
Omdisponeringen vil ikke ha negative konsekvenser for landbruket i området, da det
bli tatt minimalt med jordbruksjord.
Om tiltaket påvirker kulturlandskapet. (jf. § 9-2ledd).
Med kulturlandskapet menes landskapsbildet, mangfoldet i naturen og kulturhistoriske
verdier. Begrepet omfatter både areal i drift og areal preget av tidligere jordbruk.
Begrepet dekker også natur- og kulturelementer som henger sammen med slike
arealer.
Omdisponeringen vil ha svært liten innvirkning på kulturlandskapet i området, da den
berører svært lite naturelementer.
Det samfunnsgagnet ei omdisponering vil gi. (Jf. § § 9-2ledd).
Det vil være i jordlovens formål å sikre en mest mulig kontinuerlig drift av
jordbruksarealene. Omdisponeringen er nødvendig for kontinuerlig drift for foretaket.
Jf.§ 9 -2ledd).
Det vurderes at tiltaket er svært nødvendig for videre drift i området. Jf. rundskriv m35/95 samt etter jordlovens § 9 annet ledd.
Kommunedirektøren ser etter en samlet vurdering ingen hindringer ved å
omdisponere GBnr: 48/7 til våningshus.
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Miljøkonsekvenser
Driftsmessige ulemper på tiltak eller deling kan gjøre det vanskeligere for den som
disponerer arealet å benytte den i fremtiden. For eksempel ved adkomst og tilgang til
dyrket mark. Arealet som fradeles innfatter ingen vei eller andre adkomstmuligheter
til tilhørende landbruksareal. Hadsel kommune ser ut fra dette ingen driftsmessige
ulemper ved delingen.
Med miljømessige ulemper menes det mulige konflikter som kan komme mellom
landbruket som næring og de som eier en bolig- eller fritidseiendom. Det foreligger
ingen opplysninger som forteller at delingen vil skape til mindre landbruksarealer.
Om tjenlig og variert bruksstruktur: Jf. Jordlovens § 1
En tjenlig og variert bruksstruktur, jf. Rundskriv M-35/95, er bl.a. knyttet til målet om
å gi grunnlag for stabile arbeidsplasser og lønnsomme gårdsbruk. Utviklingen innen
landbruket, med krav til mer effektiv drift, tilsier at brukene blir større. Det innebærer
at hver enkelt bruk må styrke arealressursene. Det kan enten skje ved kjøp av mindre
eiendommer eller inngå jordleieavtaler med bruk som ikke er i drift. Det er et mål i
jordloven at eksisterende gårdsbruk bør styrkes. Fradelingen innebærer ikke at
eiendommen svekkes i sin helhet.
Hadsel kommune ser det slik at omdisponeringen av GBnr: 71/3/2 er så marginal i
næringsmessig landbrukssammenheng, at det ikke vil hemme jordbruket i det
aktuelle området.
Økonomikonsekvenser
Det foreligger ingen økonomiske konsekvenser med omdisponeringen i Hadsel
kommune.
Andre konsekvenser
Ingen for Hadsel kommune.
Konklusjon
Kommunedirektøren forslår på grunnlag av jordlovens §§ 1 og 9, at teknisk
hovedutvalg godkjenner søknad om omdisponering av grunneiendom GBnr: 48/7 på
Melbu i Hadsel kommune.
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Søknad om omdisponering av dyrka mark på gnr 48 bnr 7
jens magnus robertsen <robertsen@live.no>
to 09.01.2020 19:53

Til:

Postmottak Hadsel kommune;
marheg@live.no;
1 vedlegg

Hei.
Da jeg har overtatt drifta av gården og skal flytte hjem, melder behovet for bolig seg.
Vi ønsker å bygge våningshus på gården.
Jeg har 2 alternative plasseringer på huset.
Alt 1 er å foretrekke med hensyn til allerede etablert innkjøring samtidig som det gir den
beste arronderingen.
Alt 2 legger beslag på et større areal, da det må anlegges ny vei og innkjøring.
Jeg ønsker å legge bånd på minst mulig dyrka mark, men vi må uansett ha en bolig for å
kunne drifte den.
Gården har arealer som i dag ikke er dyrket, jeg har planer om å få dette i produksjon. Dette
er ca 100 dekar.
Vedlagt foreligger kart over de alternative plasseringene.
Med vennlig
Hilsen
Jens Magnus Robertsen
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Utsnitt av kulturminner fra alternativ 1

Utsnitt av kulturminner fra alternativ 2
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Fulldyrka jord

Målestokk 1: 1500 ved A4 utskrift
Utskriftsdato: 04.12.2020 08:58
Eiendomsdata verifi sert: 03.12.2020 10:35

Overflatedyrka jord
lnnmarksbeite
Produktiv skog *

GÅRDSKART 1866-48/7/0
Tilknyttede grunneiendommer:
48/7/0-48/13/0

*

AREALTALL(DEKAR)
34.3

eiendommen man har søkt på. I tillegg vises
bakgrunnskart for gjenkjennelse.

0.0
0.0
46.0

34.3
46.0

Annet markslag
Bebygd, samf., vann, bre

219.2
3.8

223.0

Ikke kartlagt
Sum

0.0
303.3

0.0
303.3

Produktiv skog er skog på fastmark og myr med skogbonitet
lav eller bedre.

NIBIO

NORSK INSTITUTT FOR
BIOØKONOMI

Arealstatistikken viser arealer i dekar for alle
teiger på eiendommen. Det kan forekomme
avrundingsforskjeller i arealtallene.
Ajourføringsbehov meldes til kommunen.
AreaIressursgrenser

D Eiendomsgrenser
•

Driftssenterpunkt
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Poasstaadræssa/adresse

Tel: 78 47 40 00

Postboks 3

Org.nr: 974 760 347

9735 Kárášjohka/Karasjok samediggi@samediggi.no
Ássjegiehtadalle/

Arne Håkon Thomassen

saksbehandler

Tel:

+47 78 47 41 69

Hadsel kommune
Rådhusgata 5
8450 STOKMARKNES

ÁSSJE/SAK

MIJÁ SIEV./VÅR REF.

DIJÁ SIEV./DERES REF.

BIEJVVE/DATO

20/5170 - 2

20/34097

20/00084-3

22.12.2020

Høring - Omdisponering av dyrket mark - Gbnr 48/7, Hadsel
kommune
Vi viser til deres brev av 04.12.2020.
Etter vår vurdering av beliggenhet, omfang og annet kan vi ikke se at det er fare for at det
omsøkte tiltaket kommer i konflikt med automatisk freda, samiske kulturminner. Sametinget har
derfor ingen spesielle merknader til nevnte omdisponering.
Skulle det likevel under arbeid i marken oppdages gjenstander eller andre spor som tyder på
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget omgående, jf. lov
9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Vi forutsetter at dette pålegg formidles
videre til dem som skal utføre arbeidet i marken.
Vi minner om at alle samiske kulturminner fra 1917 eller eldre er automatisk freda i følge kml. §
4 annet ledd. Samiske kulturminner kan blant annet være bygninger, hustufter, gammetufter
(sirkulære flater, ofte med steinsatt ildsted og voll omkring), teltboplasser (synlig som et
steinsatt ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst, fiske, reindrift eller husdyrhold,
graver, offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. Denne oppregningen er på ingen måte
uttømmende. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er
ikke tillatt å skade eller skjemme freda kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt
kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6.
Vi gjør forøvrig oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Sametinget, og viser til egen
uttalelse fra Nordland fylkeskommune.
Varrudagáj/Med hilsen
Andreas Stångberg
fágajođiheaddji/fagleder

Arne Håkon Thomassen
seniorrádediddje/seniorrådgiver
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Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
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Hadsel kommune
Rådhusgata 5
8450 STOKMARKNES

Uttalelse - søknad om omdisponering av dyrket mark, gbnr 48/7, Hadsel
kommune
Fylkeskommunen er myndighet for å ivareta kulturminner i arealplanleggingen, i henhold til Lov om
kulturminner av 1978 og Plan- og bygningsloven av 2008.
Vi viser til oversendt søknad om omdisponering av dyrket mark av 04.12.2020 og har foreløpig
ingen merknader til søknaden. Det er imidlertid vanskelig å uttale seg til en slik henvendelse uten
å, i detalj, kjenne til hva de videre planene for tiltaket er (størrelse på hus, avkjøring, tomt,
infrastrutur som V/A, strøm osv.).
De to aktuelle plasseringene til våningshuset er nær en automatisk fredet gårdshaug og må
avklares videre når en har mer detaljer til tiltaket.
Nordland fylkeskommune forutsetter at det vil komme en mer utfyllende byggesak eller en
dispensasjon fra plan- og bygningsloven og vegloven i neste omgang.
Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner; vi viser til egen uttalelse fra Sametinget.
Eiendommen ligger i et område SB14, som er avsatt til spredt boligbebyggelse i kommuneplanens
arealdel for Hadsel. Siden området ikke er regulert, må det søkes i henhold til vegloven, om
avkjørselstillatelse og dispensasjon fra veglovens byggegrense, hvis boligen planlegges nærmere
enn 50 meter fra senterlinje på fv. 7634.

Med vennlig hilsen

Geir Davidsen
leder

Tor-Kristian Storvik
arkeolog

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.
Adresse

Postmottak
Fylkeshuset
8048 Bodø

Tlf.: 75650000
E-post: post@nfk.no

Besøksadresse Prinsensgate 100

Samfunnsutvikling
Kulturminner
Tor-Kristian Storvik
Tlf: 75650529
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Hadsel kommune
Postadresse
Poststed
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

21/00387-1
Bjørn Helge Sandberg

Saksgang
Hovedutvalg Teknisk

Møtedato
09.02.2021

GBnr: 53/44 - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking.
Kommunedirektørens innstilling
Teknisk hovedutvalg godkjenner i medhold av jordlovens §§ 1 og 11 og §§ 8 og 10 i
lov om naturens mangfold, samt forskrift om nydyrking fastsatt av
landbruksdepartementet 2. mai 1997, søknad om godkjenning av plan for nydyrking.
Vedlegg:
Kart over omådet
Kart med kommuneplan
Søknad om godkjenning av plan for nydyrking
Kulturminnefaglig uttalelse fra Nordland fylkeskommune
Kulturminnefaglig uttalelse fra Sametinget.
Referanser i saken
Forskrift om konsekvensutredninger1
Forskrift om nydyrking2
Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav3
Nydyrking av myr – NIBIO4
Bakgrunn
Søker ønsker å øke egen grovfôrproduksjon etter en utvidelse av produksjonen på
egen gård. Arealet som skal dyrkes opp er på 18,1 daa er er på eiendom: 53/44 på
Gullstad, noe utenfor Melbu i Hadsel kommune. Området er av fast morenejord om
noe myrareal.
Kommunedirektørens vurdering
Under § 5 i” Forskrift om nydyrking” heter det at ved avgjørelsen skal det legges
særlig vekt på hvilke virkninger tiltaket kan påregnes å få for natur - og
kulturlandskapsverdiene, jf. § 3 fjerde ledd. 1 Ved denne vektleggingen skal det bl.a.
tas hensyn til om det på arealet er sjeldne miljøverdier og hvor sjeldne miljøverdiene
er.

Forskrift om konsekvensutredninger - Lovdata
Forskrift om nydyrking - Lovdata
3
Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav - Lovdata
4
Nydyrking gir betydelig høyere tap av næringsstoffer - Nibio
1
2
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Saksfremstilling
Hadsel kommune har vurdert tiltaket opp mot §§ 8 – 10 i forskrift om
konsekvensutredninger.
Størrelse og utforming
Omsøkt areal er på 18,1 dekar. Den planlagte nydyrkingen er under 50 dekar, og
trengs ikke konsekvens-utredes etter § 10 i forskrift om konsekvensutredninger.
Planområde
Omsøkt areal er formål-avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområder benevnt som
LNF område i kommunens arealdel. Tiltaket vil ikke være i strid med gjeldende
kommuneplan.
Bruken av naturressurser, særlig arealer, jord, mineralressurser, vann og biologiske
ressurser
Gjeldende nydyrking skal bruke de tilgjengelige arealene på en god og tilstrekkelig
måte. Tiltaket vil ikke være i nøye med avrenning til de tilgjengelige vassdrag etter §
6 i forskrift om nydyrking. Hadsel kommune anser at nydyrkingen vil føre til minimal
avrenning til vassdragene.
Avfallsproduksjon og utslipp
Nevnte tiltak vil ha utslipp av husdyrgjødsel. Husdyrgjødselen vil bli spredt på vår og
tidlig høst. Dette vil være med på å redusere de utslippene av miljø og biogasser i
området, som igjen vil være med å redusere utslippsnivået for foretaket. Jf. § 7 i
forskrift om gjødselvarer mv. organisk opphav.
Risiko for alvorlige ulykker/eller katastrofer
Nevnte tiltak vil ikke ha noe risiko for alvorlige ulykker eller katastrofer.
Verneområder etter naturmangfoldloven.
Området er sjekket opp mot verneverdig kulturlandskap og rødlistede arter. Det er
ikke observert at tiltaket vil påvirke naturmangfoldet og rødlistede arter etter § 1 i
naturmangfoldloven.
Verneverdige kulturminner og kulturlandskap
Omsøkte areal har vært på høring hos Nordland fylkeskommune og sametinget for en
kulturminnefaglig uttalelse. Jf. §9 i forskrift om nydyrking. (Har pr. 02.12.2020 ikke
fått noe svar).
Nevnte nydyrking er ca. 40 meter unna et fredet kulturminne, men det er ikke
registrert kulturminner i omsøkt areal. Nydyrkingen vil derfor ikke komme i konflikt
med fredete kulturminner i området.
Kulturlandskapet er preget av jordbruksareal som er i drift og høstes. Landskapsbildet
vil ble forbedret etter nydyrkingen, da området blir kvistet og ryddet opp.
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Miljøkonsekvenser
Nydyrkingen i omsøkt området vil ikke skape store miljøutslipp. Tiltak på fast
morenejord sammenlignet med nydyrking av myr vil ha redusert utslipp av CO2 og
andre miljøgasser. (NIBIO, 2015).
Nydyrkingsfeltet vil få avrenning til eksisterende grøftesystem som ender ut i sjø. Det
er ikke
forventet at tilførsel av næringsstoffer fra nydyrkingsfeltet vil få negative
konsekvenser for miljøet i
havet utenfor avrenningskanalen, da havstrømmer utenfor kanalen vil spre
næringstilførselen utover et større område
Det er derfor grunn til å anta at nevnte plan for nydyrking ikke kommer i konflikt med
miljøet i området. Jf. NIBO, 2015.
Økonomikonsekvenser
Utviklingen i jordbruket går mot større foretak. Med få unntak er alle gårdsbruk
avhengig av å leie jord til sin grovfôrproduksjon. Ofte er det lange avstander fra
driftssentret til leiejorda. Dette er arbeidskrevende, fordyrende og ikke miljøvennlig.
Nydyrkingen på nevnte areal vil redusere behovet for å leie jord utover arealet som
allerede leies. Det vil gi en driftsmessig god løsning og som igjen vil gi en økonomisk
gevinst på sikt sammenlignet med å leie jord som medfører lang transport.
Andre konsekvenser
Kulturlandskapet i området preges av jordbruksareal som er i drift og høstes.
Nydyrkingsfeltet vil, når det blir ferdigstilt, gli inn i eksisterende landskapsbilde.
Landskapsbildet vil etter kommunedirektørens vurdering ikke endres vesentlig.
Konklusjon
Å styrke eget jordbruksareal ansees som viktig. Nydyrkingen vil på sikt gi foretaket
større forutsigbarhet i forhold til egen drift. Stortinget har bestemt at
matproduksjonen skal økes med 20 % i løpet av de neste 20 år. Det vil kreve større
bruk og at nye arealer settes i jordbruksproduksjon.
Tiltaket er også i samsvar med Landbruksplanen for Hadsel kommune som sier at
eksisterende bruk må styrkes, samt at det skal legges til rette for nydyrking i Hadsel
kommune.
Etter ei samla vurdering tilrår kommunedirektøren at søknad om godkjenning av plan
for nydyrking godkjennes.

Dokumentnr.: 21/00387-1

side 3 av 3

12/21 GBnr: 53/44 - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking. - 21/00387-1 GBnr: 53/44 - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking. : Kulturminnefaglig uttalelse - Sametinget

Poasstaadræssa/adresse

Tel: 78 47 40 00

Postboks 3

Org.nr: 974 760 347

9735 Kárášjohka/Karasjok samediggi@samediggi.no
Ássjegiehtadalle/

Arne Håkon Thomassen

saksbehandler

Tel:

+47 78 47 41 69

Hadsel Kommune
Rådhusgata 5
8450 STOKMARKNES

ÁSSJE/SAK

MIJÁ SIEV./VÅR REF.
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20/5044 - 2

20/31551

20/03345-2

02.12.2020

GBnr: 53/44 – Oversending av sak til uttalelse - Søknad om
godkjenning av plan for nydyrking. Hadsel kommune
Vi viser til deres brev av 26.11.2020.
Etter vår vurdering av beliggenhet, omfang og annet kan vi ikke se at det er fare for at det
omsøkte tiltaket kommer i konflikt med automatisk freda, samiske kulturminner. Sametinget har
derfor ingen spesielle merknader til nevnte plan for nydyrking.
Skulle det likevel under arbeid i marken oppdages gjenstander eller andre spor som tyder på
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget omgående, jf. lov
9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Vi forutsetter at dette pålegg formidles
videre til dem som skal utføre arbeidet i marken.
Vi minner om at alle samiske kulturminner fra 1917 eller eldre er automatisk freda i følge kml. §
4 annet ledd. Samiske kulturminner kan blant annet være bygninger, hustufter, gammetufter
(sirkulære flater, ofte med steinsatt ildsted og voll omkring), teltboplasser (synlig som et
steinsatt ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst, fiske, reindrift eller husdyrhold,
graver, offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. Denne oppregningen er på ingen måte
uttømmende. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er
ikke tillatt å skade eller skjemme freda kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt
kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6.
Vi gjør forøvrig oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Sametinget, og viser til egen
uttalelse fra Nordland fylkeskommune; dette også i forhold til det registrerte gravfeltet like vest
for det omsøkte tiltaket. Gravfeltet har identifikasjonsnummer 27377 i den nasjonale
kulturminnedatabasen Askeladden.
Varrudagáj/Med hilsen
Andreas Stångberg
fágajođiheaddji/fagleder

Arne Håkon Thomassen
seniorrádediddje/seniorrådgiver

Dát tjála le elektråvnålattjat dåhkkidum ja vuollájtjálek sáddiduvvá./
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Girje vuosstájvállde / Hovedmottaker:
Hadsel Kommune
Rådhusgata 5
Kopiija / Kopi til:
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Deres
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Org.nr:

964 982 953

Hadsel Kommune
Rådhusgata 5
8450 STOKMARKNES

Kulturminnefaglig uttalelse - søknad om godkjenning av plan for
nydyrking - gbnr 53/44, Hadsel kommune
Fylkeskommunen er myndighet for å ivareta kulturminner i arealplanleggingen, i h.h.t. Lov om
Kulturminner av 1978 og forskrift om nydyrking fastsatt av Landbruksdepartementet 2. mai 1997.
Tiltaket er sjekket mot våre arkiver. Så langt vi kjenner til, er den planlagte nydyrkingen ikke i
konflikt med registrerte verneverdige kulturminner. Alle kulturminner er imidlertid ikke registrert.
Fylkeskommunen vil derfor vise til tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt dersom en under
markinngrep skulle støte på fornminner, jf. kulturminnelovens § 8, 2. ledd. Dersom det under
arbeidet skulle oppdages gjenstander, ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede
steinkonsentrasjoner må vi underrettes umiddelbart. Vi forutsetter at nevnte pålegg bringes videre
til dem som skal utføre arbeide i marken.
Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner; vi viser til egen uttalelse fra Sametinget.

Med vennlig hilsen

Geir Davidsen
seksjonsleder for Kulturminner

Tor-Kristian Storvik
arkeolog

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.

Kopi til:
Sametinget

Adresse

Àvjovárgeaidnu 50

Postmottak
Fylkeshuset
8048 Bodø

Tlf.: 75 65 00 00
E-post: post@nfk.no

9730

KARASJOK

Avdeling for samfunnsutvikling
Kulturminner i Nordland
Tor-Kristian Storvik
Tlf: 75 65 05 29/ 932 45986
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Hadsel kommune
Postadresse
Poststed
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

21/00389-1
Bjørn Helge Sandberg

Saksgang
Hovedutvalg Teknisk

Møtedato
09.02.2021

GBnr: 3/43 - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom.
Kommunedirektørens innstilling
Kommunedirektøren innstiller teknisk hovedutvalg til å vedta følgende: Med hjemmel i
Konsesjonsloven §1 og Jordloven §8 gis søker konsesjon på erverv av GBnr: 3/43
plassert på Hennes i Hadsel kommune.
Vedlegg:
Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom.
Referanser i saken
Lov om konsesjon på erverv av fast eiendom. (Konsesjonsloven) 1
Lov om jord. (Jordlova) 2
Bakgrunn
Søker har ervervet GBnr: 3/43 i Hadsel kommune. Eiendommen er på totalt 120,1
dekar og det er derfor behov for konsesjon på ervervet.
Saksfremstilling
Søker skal kjøpe eiendom med GBnr: 3/43 i Hennes i Hadsel kommune. Eiendommen
er på totalt 120,1. Hvorav 6,2daa er fulldyrket jord – 0,2daa overflatedyrket jord og
39,5daa produktiv skog. Deretter er 71,1daa annet markslag» og 3,0 daa bebygd
samfunn. Det er ikke egen drift på eiendommen og jordbruksarealene leie-høstes.
Overdragerne i saken er Monika Madsen og Yngve Arntsen.
Bygninger:
Det er et bolighus fra 1923 samt en garasje fra 1992. I tillegg besitter eiendommen
en driftsbygning på 106m2 – En «koie» på 18m2 og et naust på 29m2
Planstatus:
Eiendommen er registrert som SB22, benevnt som «spredt boligbebyggelse» i Hadsel
kommunes arealdel.
Området:
Hennes og tilstøtende småbygder er preget av nedlagte småbruk med utleie av
jordbruksareal og spredt boligbebyggelse.

1
2

Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom mv. (konsesjonsloven) - Lovdata
Lov om jord (jordlova) - Lovdata
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Kommunedirektørens vurdering
Søknad om konsesjon må ses i lys av konsesjonsloven og jordloven.
Jf. § 1 i lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom.
§ 1.(lovens formål)
Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å
oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og
bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet, bl.a. for å tilgodese:
1. framtidige generasjoners behov.
2. landbruksnæringen.
3. behovet for utbyggingsgrunn.
4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser.
Drøfting etter konsesjonsloven:
1. Eiendommen er ikke noe driftssenter for jordbruksdrift og er da på grunn av sin
begrensede størrelse, heller ikke av interesse for fremtidige generasjoner.
2. Vedkommende skal ikke drive jorden selv, men leie den ut. Landbruksnæringen på
Hennes vil derfor ikke reduseres av dette ervervet.
3. Behovet for utbyggingsgrunn er lavt.
4. Ervervet vil ha liten innvirkning på miljøet, allmenne naturverninteresser og
friluftsinteresser på Hennes, sett fra et landbruksperspektiv.
Jf. § 8 i Jordloven. – Driveplikt.
Jordbruksareal skal drivast. Driveplikta gjeld for heile eigartida. Ny eigar må innan eitt
år ta stilling til om han eller ho vil drive eigedomen sjølv eller leige bort
jordbruksarealet etter føresegnene i andre ledd.
Driveplikta kan oppfyllast ved at arealet vert leigd bort. Det er ein føresetnad for at
driveplikta er oppfylt ved bortleige at leigeavtala er på minst 10 år om gongen utan
høve for eigaren til å seie ho opp. Avtala må føre til driftsmessig gode løysingar og
vere skriftleg. Avtaler som fører til driftsmessig uheldige løysingar, kan følgjast opp
som brot på driveplikta. Eigaren må sende kopi av avtala til kommunen. Ei leigeavtale
som er i strid med andre eller tredje punktum, kan ikkje gjerast gjeldande mellom
partane eller i høve til offentlege styresmakter.
Finn departementet at jordbruksarealet ikkje vert drive, kan eigaren påleggjast å leiga
jorda bort for ei tid av inntil 10 år, eller at jorda skal plantast til med skog, eller tiltak
av omsyn til kulturlandskapet.
Drøfting etter §8 i jordloven.
Eiendommen er registrert med 6,2daa fulldyrket jord – 0,2daa overflatedyrket areal
og 39,5daa produktiv skog. Det totale arealet er ifølge NIBIO gårdskart 120,1daa.
Ifølge jordlovens § 8 er det driveplikt på dyrkbart areal. Arealene er allerede i
leiehøsting. Ved utleie vil man opprettholde jordbruksaktiviteten på Hennes, noe som
fører til en driftsmessig god løsning.

Dokumentnr.: 21/00389-1

side 2 av 3

13/21 GBnr: 3/43 - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom. - 21/00389-1 GBnr: 3/43 - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom. : 21_00389-1 GBnr_ 3_43 - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom 202115_2_0 (1).DOCX

Miljøkonsekvenser
Jordbruksarealene kan leies ut til beite og slåttmark.
Økonomikonsekvenser
Ingen for Hadsel kommune.
Andre konsekvenser
Ingen for Hadsel kommune.
Konklusjon
Med hjemmel i konsesjonsloven §1 og jordlovens §8 innvilges Monika Madsen
konsesjon for GBnr: 3/43 i Hadsel kommune.
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Hadsel kommune
Postadresse
Poststed
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

21/00237-1
Per Anders Fjølstad

Saksgang
Hovedutvalg Teknisk

Møtedato

GBnr 3/66 Hennes - Søknad om tillatelse til tiltak - naust
Kommunedirektørens innstilling
Kommunedirektøren innstiller teknisk hovedutvalg til å vedta følgende:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens (pbl) §§ 20-4 og 21-4 godkjenner Hadsel
kommune søknaden om å gjenoppføre naust på GBnr 3/66 Hennes.
Med hjemmel i pbl § 19-2 gir Hadsel kommune dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel og hensynssone H530_14 jf. avsnitt om vedtak og vurderinger.
Vedlegg
- Dispensasjonssøknad
- Uttalelsene annen myndighet
VEDTAK
Tiltakshaver: Are Vangen
Hjemmelshaver: Jens Martin Hansen
Viser til søknad om tillatelse til tiltak mottatt 05.11.2020. Søknaden var komplett
15.12.2020.
Med hjemmel i plan- og bygningslovens (pbl) §§ 20-4 og 21-4 godkjenner Hadsel
kommune søknaden om å gjenoppføre naust på GBnr 3/66 Hennes.
Med hjemmel i pbl § 19-2 gir Hadsel kommune dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel og hensynssone H530_14 jf. avsnitt om vedtak og vurderinger.
Vilkår:
1. Godkjente vedtak, tegninger og kart, samt ansvarsdokumentasjon skal alltid være
tilstede på byggeplassen.
2. Hvis det skal graves i terrenget må gravetillatelse må innhentes før graving
starter. Skjema fås hos kommunens hjemmeside.
3. Tiltaket eller deler av tiltaket må ikke tas i bruk før det er søkt og gitt midlertidig
brukstillatelse eller ferdigattest, jf. pbl § 21-10.
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Ved anmodning ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at sluttkontrollen
ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. SAK10 § § 8-1 og 82.
Saksbehandlingsgebyret i henhold til gebyrregulativet i saken er kr 9 073,- vil bli
ettersendt tiltakshaver fra økonomi. Herav er byggetillatelse naust kr 6186,- (tiltak
uten ansvarsrett under 70 m2 BRA) og dispensasjonsbehandling kr 2 887,-.
Klageadgang
Dette vedtaket kan påklages jf. Forvaltningslovens kap. 6. Frist for å klage er 3 uker
etter mottakelse av dette brevet. En eventuell klage skal være grunngitt og
undertegnet.
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KOMMUNEDIREKTØRENS VURDERINGER
Saksopplysninger
Søker har oppgitt følgende opplysninger i søknaden
Eiendommens areal
45 000 m²
Tiltakets bebygde areal (BYA)

13,8 m²

Grad av utnytting

0,03 %

Tiltakets høyde

Møne: 2,2 meter

Søknaden
Søknaden omfatter tillatelse for å gjenoppføre et naust som ble tatt av uvær
23.09.2020. Tiltaket har et bebygd areal på 13,8 m2. Tiltaket har dobbeltdører vendt
mot Kaljordvannet. Det er ikke vedlagt en plantegning av tiltaket, men det vurderes
at naustet bare skal bare ha ett rom, med plass til en liten båt, som for eksempel en
tororing. Det er ingen områder her som er avsatt til naustformål. Dermed kreves det
dispensasjon for å få byggetillatelse. Tiltakshaver er Are Vangen. Hjemmelshaver er
Jens Martin Hansen. Det foreligger en særskilt avtale i skjøtet til GBnr 3/159 at
hjemmelshaver gis rett til å ha naust og ta i land båt på GBnr 3/66. Dermed er
rettighetene avklart.
Utsnitt

Kartutsnitt fra kommunekart og norgeibilder

Uteoppholdsareal
Det er ingen endring i uteområde.
Vann- og avløp
Det er ikke krysset av for at tiltaket skal ha vannforsyning eller avløp. Det vurderes
derfor at nautet ikke vil være tilknyttet noe ledningsnett.
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Vei/avkjørsel
Tiltaket har ikke veiforbindelse. Det er anlagt en privat vei fra fylkesvei 822
Møysalveien frem til eiendomsgrensen mellom GBnr 3/66 og 3/2. Tiltakets adkomst
blir derfor via eksisterende stier.
Godkjente kart og tegninger
Følgende tegninger og kart er godkjent i tiltaket:
Situasjonsplan
mottatt 05.11.2020
Skisse av snitt og fasade
mottatt 05.11.2020

Situasjonsplan
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Skisse av snitt og fasade

Plassering
Tiltaket søkes oppført på samme sted som tidligere naust sto oppført, på nord-vest
siden av Kaljordvannet. Dette tiltak krever ikke påvisning av beliggenhet i plan og
høyde, men må plasseres i henhold til situasjonsplan og tegninger som er godkjent i
vedtaket.
Plangrunnlaget for eiendommen
Eiendommen er avsatt til LNFR-formål i Kommuneplanens arealdel, KP_Hadsel,
vedtatt 12.06.2014. Eiendommen er også en del av hensynssone H530_14.
H530_14 er et LNFR-område hvor friluftsliv er dominerende. Dette for å ivareta
friluftslivet ved Kaljordvannet. Da tiltaket er i strid med vedtatt arealdel krevers det
innvilget dispensasjon for å få byggetillatelse.

Kartutsnitt

Uttalelser fra annen myndighet:
Saken er sendt på høring til andre myndigheter, og det foreligger 2 uttalelser. Disse
er vedlagt saken, men gjengis her i kortform.
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Sametinget:

«Etter vår vurdering av beliggenhet, omfang og annet kan vi ikke se at det er fare for
at det omsøkte tiltaket kommer i konflikt med automatisk freda, samiske
kulturminner. Sametinget har derfor ingen spesielle merknader til nevnte søknad.»
Nordland fylkeskommune:

«Tiltaket er sjekket mot våre arkiver. Så langt en kjenner til, er det ikke i konflikt med
kjente verneverdige kulturminner.»
Naboer
Det er foretatt nabovarsling i samsvar med bestemmelsene i pbl § 21-3 og det
foreligger ingen protester mot tiltaket.
Dispensasjon
Plan- og bygningslovens § 19-2 åpner for at det kan gis dispensasjon dersom ikke
hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra tilsidesettes vesentlig. Videre er det
et vilkår at fordelene ved å gi dispensasjon skal være vesentlig større enn ulempene
etter en samlet vurdering.
Søknaden om dispensasjon omfatter dispensasjon fra kommuneplanens arealdel,
KP_Hadsel punkt 4.5.1 landbruks-, natur-, og friområder samt reindrift og
hensynssone H530_ 14 i kommuneplanens arealdel, en sone hvor friluftsliv er
dominerende.
Søkers samlede begrunnelse:
«Ønsker å reoppbygge naust, som har eksistert fra medio 1960 til 23.09.2020.
Naustet ønskes oppbygget lik størrelse og utsende, som gammelt naust. Jeg er klar
over at tiltaket er i hensynssone H530_14, men tiltaket vil ikke tilsidesette hensynene
til landbruk, friluftsliv og natur, og vil heller ikke begrense allmenhetens ferdsel i
strandsonen. Allmenhetens ferdsel har i alle år gått rundt naustet.»
Kommunedirektørens vurdering:
Naustet bygges på eksakt samme sted hvor forrige naust sto oppført med samme
bebygde areal. Saken er sendt på høring til andre myndigheter i henhold til
samordningsplikten. Det foreligger ingen merknader til tiltaket da beliggenheten ikke
påvirker kjente automatiske freda kulturminner. Det er ingen andre naust registrert i
matrikkelen ved Kaljordvannet, men flyfoto viser at det er trolig 1-2 naust oppført ved
vannet. Det presiseres at naustet som ble tatt av stormen i denne aktuelle saken var
heller ikke registrert i matrikkelen. Berørte naboer og gjenboere har blitt varslet, og
det foreligger ingen merknader eller protester mot tiltaket. Tiltakets plassering har
blitt undersøkt opp mot miljødirektoratets naturbase. Det er ikke naturvernområde,
inngrepsfri naturområde, arter av nasjonal forvaltningsinteresse, verdifullt
naturlandskap, statlige sikra friluftsområder eller en sone med hverken naturfare og
aktsomhetsområde på eller ved naustets omsøkte plassering.
Kommunaldirektøren ønsker derimot å presisere at hele Kaljordvannet med tilhørende
strandlinje er registrert som et friluftsområde med kartlagt verdi. Hensynsonen er et
viktig moment her. Men kommunaldirektøren kan ikke se at friluftslivsområde blir
vesentlig tilsidesatt ved å tillate at det bygges et nytt naust, med tilsvarende areal
som forrige naust på samme sted. Strandsonen til vannet vil være like åpent nå som
tidligere. Det eneste som blir noe annerledes er fasaden til det nye naustet. Tiltaket
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vil være så lite og enkelt konstruert at det ikke virker til sjenanse for folk som ferdes
langs vannet.

Utsnitt fra Miljødirektoratets naturbase. Lyserødt felt er kartlagte friluftsområder. Rød pil markerer
naustets omsøkte plassering.

Etter en samlet vurdering konkluderes det med at hensynet bak bestemmelsen ikke
blir vesentlig tilsidesatt ved å tillate at det bygges et nytt naust her.
En klar fordel er at tiltaket er lite, 13,8 m2. Det oppføres på samme sted hvor det har
stått et naust siden 1960-tallet. Det blir ingen ytterliggere terrenginngrep altså. En
ulempe er at ny bebyggelse oppføres i friluftslivsonen. Men fordelen er større enn
ulempene etter en samlet vurdering.
Hadsel kommune vurderer at vilkårene for dispensasjonen er oppfylt jf. pbl. § 19-2,
og det gis derfor dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og hensynssone
H530_14.
Visuelle kvaliteter
Hadsel kommune mener tiltaket har tilfredsstillende arkitektoniske og visuelle
kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon og bygde samt naturlige
omgivelser og plassering, jf. pbl §§ 29-1 og 29-2.
Naturmangfoldloven
Søknaden er blitt vurdert etter Naturmangfoldloven av 19. juni 2009. Kommunen har
ingen opplysninger om at tiltaket vil berøre naturmangfoldet, og det anses derfor at
risikoen for skade på naturmangfoldet er liten ved gjennomføring av tiltaket.
Kulturminner:
Det gjøres oppmerksom på, at skulle det under arbeidet i marken, komme frem
gjenstander eller strukturer som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses
og melding sendes Samisk kulturminneråd og Kulturetaten, Nordland fylkeskommune
omgående, jfr. lov om kulturminner av 9.juni 1978, § 8.
Bortfall av tillatelse
Tiltaket må være lovlig satt i gang innen tre år, ellers faller tillatelsen bort.
Fristen begynner å løpe fra vedtaksdatoen, og den kan ikke forlenges, jf. pbl. § 21-9.
Dersom det klages på vedtaket, er fristen tre år regnet fra det endelige vedtaket i
klagesaken.
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Miljøkonsekvenser
Ingen kjente miljøkonsekvenser.
Økonomikonsekvenser
Ingen kjente økonomikonsekvenser.
Andre konsekvenser
Tiltaket skaper ikke nødvendigvis presedens. Men flere interessenter kan
komme til å søke om å få bygge et naust ved Kaljordvannet.
Konklusjon
Hadsel kommune mener med dette at tiltaket er i overenstemmelse med den samlede
plan- og bygningslovgivningen og kan godkjennes.
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Hadsel kommune
Per Anders Fjølstad
Rådhusgata 5
8450 STOKMARKNES

Kulturminnefaglig uttalelse - søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av
naust - gbnr 3/66, Hadsel kommune
Fylkeskommunen er myndighet for å ivareta kulturminner i arealplanleggingen, i henhold til Lov om
kulturminner av 1978 og Plan- og bygningsloven av 2008.
Tiltaket er sjekket mot våre arkiver. Så langt en kjenner til, er det ikke i konflikt med kjente
verneverdige kulturminner.
Alle kulturminner er imidlertid ikke registrert. Skulle kommunen innvilge søknaden, vil
fylkeskommunen derfor vise til tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt dersom en under
markinngrep skulle støte på fornminner, jf. kulturminnelovens § 8 andre ledd. Dersom det under
arbeidet skulle oppdages gjenstander, ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede
steinkonsentrasjoner må vi underrettes umiddelbart. Det forutsettes at nevnte pålegg bringes
videre til dem som skal utføre arbeide i marken.
Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner; vi viser til egen uttalelse fra Sametinget.
Med vennlig hilsen

Geir Davidsen
seksjonsleder for Kulturminner

Tor-Kristian Storvik
arkeolog

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.
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27.11.2020

Høring GBnr 3/66 - Søknad om tillatelse til tiltak - naust, Hadsel
kommune
Vi viser til deres brev av 17.11.2020.
Etter vår vurdering av beliggenhet, omfang og annet kan vi ikke se at det er fare for at det
omsøkte tiltaket kommer i konflikt med automatisk freda, samiske kulturminner. Sametinget har
derfor ingen spesielle merknader til nevnte søknad.
Skulle det likevel under arbeid i marken oppdages gjenstander eller andre spor som tyder på
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget omgående, jf. lov
9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Vi forutsetter at dette pålegg formidles
videre til dem som skal utføre arbeidet i marken.
Vi minner om at alle samiske kulturminner fra 1917 eller eldre er automatisk freda i følge kml. §
4 annet ledd. Samiske kulturminner kan blant annet være bygninger, hustufter, gammetufter
(sirkulære flater, ofte med steinsatt ildsted og voll omkring), teltboplasser (synlig som et
steinsatt ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst, fiske, reindrift eller husdyrhold,
graver, offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. Denne oppregningen er på ingen måte
uttømmende. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er
ikke tillatt å skade eller skjemme freda kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt
kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6.
Vi gjør forøvrig oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Sametinget, og viser til egen
uttalelse fra Nordland fylkeskommune.
Varrudagáj/Med hilsen
Andreas Stångberg
fágajođiheaddji/fagleder

Arne Håkon Thomassen
seniorrádediddje/seniorrådgiver

Dát tjála le elektråvnålattjat dåhkkidum ja vuollájtjálek sáddiduvvá./
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
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Hadsel kommune
Rådhusgata 5
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Filen ble ikke funnet. Den er enten slettet, eller sjekket ut.
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Hele arkivet til Hadsel kommune som gjelder eiendom GBnr 51/28 har blitt undersøkt.
Den eldste dokumentasjonen var fra 1985.
Hendelsesforløpet er som følger:
21.01.1985 søker Ernst Andersen om å bygge et tilbygg på en bolig. Boligen har ifølge søker vært
bebodd i nesten alle år, og skal nå utbedres slik at den skal være beboelig på vinterstid uten
fyringsproblemer. En bod skal ominnredes til bad og wc. Primært er boligen en feriebolig står det.
Byggherre er Ernst Andersen. Anmelder er Arvid Andersen.
06.02.1985 har Fasaderådet i Hadsel møte. Saken gjelder et tilbygg/ombygging av boligbygg på Haug.
Vedtaket blir «ingen merknader».
21.02.1985 sender teknisk sjef og bygningssjef skriftlig svar til Arvid Andersen. Det informeres om at
Kåre Kristiansen har vært på bygningssjefens kontor og informert om at det pågår en rettssak
grunnet i en uenighet om eiendomsretten til tomten som huset står på. Svaret til Arvid Andersen,
som er at byggherre for tiltaket, er om hvorvidt det skal gjøres noe arbeid på bygget i det hele tatt før
rettstvisten er avgjort.
26.06.1986 mottar Hadsel kommune et brev fra høyesterettsadvokat Eystein Wiggen. Han refererer
til dom i Hålogaland Lagmannsrett av 11.02.1986 om at Ernst Andersen har en alltidværende
bruksrett til grunnen for GBnr 51/28. Merkesteinene til som ble nedsatt ved skylddelingsforretningen
av 30.05.1939 har blitt fjernet. Han ber på vegne av sin klient at det blir avholdt en ny oppmåling og
kartforretning for eiendommen basert på skylddelingsforretningen.
17.09.1987 utføres kartforretning og oppmåling av tomt 51/28.
21.06.2007 mottar Hadsel kommune søknad om riving av gammelt ubebodd hus på eiendom GBnr
51/28. Huset har vært ubebodd i mange år og er i dårlig forfatning. Søknaden er signert av Ernst
Andersen. Andersen ønsker at brannvesenet skal bruke det som et brannøvelsesobjekt. Dagfinn
Kristiansen har signert nabovarselet.
18.10.2007 godkjenner Hadsel kommune søknaden om å rive det gamle huset. Det gis også åpning
for å bruke huset som øvelsesobjekt for Hadsel brannvesen vår/
sommeren 2008 dersom eier dekker kostnadene en slik øvelse medfører og legger fram pantattest
for eiendommen som bekrefter at det ikke er heftelser på huset og at eier sørger for at huset er
lukket, dvs. vinduer dører ikke er fjernet.
Enhetsleder Jens-Are Johansen og ingeniør Knut Granlund har godkjent søknaden.
Bygget (189934785) har kode 163 i eiendomsregisteret i dag. Kode 163 er Våningshus benyttes som
fritidsbolig. Kommunen har ikke klart å finne noen søknad for bruksendring noe sted. Bygget har hele
tiden blitt referert til som bolighus/hus i de dokumentene som vi har i våre arkiver.
02.06.2020 sendte kommunen e-post til matrikkelhjelpen v/kartverket for å finne ut om hvem som
har registrert bygget som fritidsbolig.
03.06.2020 får kommunen svar om at matrikkelhjelpen har sjekket endringslogg og historikk. De kan
ikke se at det blitt gjort endringer av bygningstype på bygg 189934785 i matrikkelen. Bygget hadde
også bygningstype 163 ved konverteringstidspunkt fra GAB.
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GAB-systemet ble implementert i 1980, og står for grunneiendommer, adresser og bygninger.
I perioden 2007-2009 erstattet Matrikkelen (Norges offisielle eiendomsregister) GAB-systemet
kommune for kommune i hele Norge. Siden huset var registrert som våningshus benyttes som
fritidsbolig på konverteringstidspunktet fra GAB til Matrikkel, antas det at endringen av
bygningskoden har skjedd i GAB-perioden (1980-2007/2009). Hvem som gjorde det og når dette
skjedde er umulig å si ettersom dette er et system som ikke lenger eksisterer.
Det kommunen kan gjøre er å endre bygningskoden tilbake til våningshus (helårsbolig) i matrikkelen
da det ikke eksisterer søknad om bruksendring eller vedtak for endringen etter plan- og
bygningsloven. Alle parter (hjemmelshaver og festere) må naturligvis bli informert om endringen og
feilen som er rettet opp i. Partene kan naturligvis få en frist til å fremskaffe dokumenter som beviser
at matrikkeldata er korrekt i tilfellet arkivet til kommunen er mangelfullt.
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Denne filen er unntatt offentlighet.
Tittel: 19_03954-16 GBnr 51-28 Bilag 1 til klage på vedtak 358331_1_1
Tilgangskode: Unntatt offentlighet
Paragraf: Offl. § 18
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Hadsel kommune
Rådhusgata5
8450 Stokmarknes

Oslo 30.09.20

Kommunens ref: GBnr 51/28

Kommentarer til klage fra Advokatfirmaet Wulff som representerer Dagfinn Kristiansen på
vedtak om byggetillatelse og dispensasjon etter plan- og bygningslov §19-2
1.

Etter å ha lest og vurdert klagen har vi et behov for å kommentere enkelte avsnitt og innhold i brev
datert 17.06.20.
Vi har ikke tatt stilling til eller har kompetanse til å utale oss om paragrafer og lover det refereres til i
klagen.
Vi vil kun kommentere innhold som vi mener ikke stemmer og påstander/antagelser i klagen.
2.
I avsnitt 2 mener man at Dagfinn Kristiansen sine interesser ikke er kartlagt.
Dagfinn Kristiansen hadde sin fulle rett til å klage, noe han gjorde men han begrunnet ikke klagen.
Er man ikke enig i en søknad bør man begrunne sin protest slik at kommunen kan vurdere protesten
oppimot den søknad som skal behandles.
3.
I avsnitt 3 legges det vekt på kulturminne.
I matrikkelen for GBnr 51/21 kommer det frem at det ikke er registret noe kulturminne på
eiendommen.
I søknaden er det klare retningslinjer fra kommunen at arbeidet skal stoppes og man skal ta kontakt
med de myndigheter som det refereres til i søknaden.
Dagfinn Kristiansen har selv oppført både bolig og driftsbygning på sin eiendom uten at dette kom i
konflikt med kulturminne.
4.
I avsnitt 4 fremkommer det at kommunen har lagt til grunn uriktige opplysninger i forbindelse med at
eiendommen ikke berører landbruket og det henvises til en hjemmel innenfor landbruksformål.
I skylddelingsforretning den 30/5-1939 ble GBnr 58/21 skilt ut som egen eiendom fra GBnr 51/6.
Hvis det foreligger en hjemmel på at våningshus ikke kan stå på egen eiendom finner vi det merkelig
at man fikk skille ut egen tomt til våningshuset, og at dette ikke ble tatt hensyn til i Hålogaland
lagmannsrett. Det var eier av GBnr 51/6 som selv ba om å få skilt ut 58/21 fra 51/6.
Hvordan man kommer frem til at våningshuset som blir brukt som bolig/fritidsbolig skal forringe
landbruksarealet, når det ved en rettskraftig dom har kommet frem til at man har rett til å ha boligen
oppført på eiendommen, og en evigvarende festerett er en påstand vi finner merkelig.
Boligen har stått på samme plass i hundre år og eiendommen har ikke inngått i i gårdens drift av
jordet. Dagfinn Kristiansen har tatt seg til rette ved å pløye og så på eiendommen noe han ikke har
lov til. Han har også bøyd grensepålene som ifølge han selv kunne ødelegge hans utstyr.
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Det blir fremlagt at det vil være en åpenbar ulempe for landbruket at en fritidseiendom blir plassert
midt i en gård.
Når det har stått en bolig på tomten, enten om det er våningshus eller fritidseiendom kan man ikke
argumentere at det er en åpenbar ulempe.
Man har vært oppmerksom på at det har stått en bolig der siden ca 1920.
Bruk av eiendommen vil medføre mer trafikk, men det er minimalt i forhold til andre eiendoms bruk
av veien. Så lenge gårdbruker skal bruke veien forbi eiendommen har han en plikt til å ta hensyn
etter vegtrafikkloven selv om det er en privat vei.
At man argumenterer med at barn ikke kan kontrolleres på den lille tomten faller på sin egen
urimelighet.
Ingen av hjemmelshavere har barn eller barnebarn og skulle det i fremtiden oppholde seg barn på
eiendommen så vil nok foreldre passe på slik at de ikke ferdes inne på gårdsbruket med den risiko
det innebærer.
Eiendommen vil også bli gjerdet inn.
Det fremlegges at bolig/fritidseiendom sannsynligvis vil bli leid ut.
Hvordan man kommer frem til at bolig/fritidseiendom skal leies ut, lurer vi på.
Det er vel ikke en regel som sier at man skal leie ut selv om det er en fritidsbolig.
Hvordan gården blir mindre attraktiv for fremtidig generasjon når eiendommen er skilt ut fra gården
og det står en bolig der, og den har stått på samme sted i hundre år, og det vil skade
landbrukshensynet vesentlig er vel en påstand som faller på sin egen urimelighet.
Ifølge skylddeling fra 1939 er det henvist til en fellesvei mellom den nye eiendommen og
hovedbruket. Denne fellesveien skal ligge langs eiendommens sørvestlige grense ifølge
skylddelingen. Fellesveien skal gi GBnr 51/28 rett til adkomst til landeveien og til sjøen.
Dette er beskrevet i skylddelingens grensebeskrivelse.
Ja, boligen er i en dårlig forfatning og det har vært gjort tiltak for å hindre at dette skjer med
vekslende resultat. Nåværende løsning har vist seg å holde og hindret videre forfall av bygningen.
Hvilken ulempe det vil være for Dagfinn Kristiansen om det står en fritidsbolig eller en bolig kommer
ikke frem i klagen. De ulempene han har hatt ved manglende vedlikehold har han ikke kommunisert
til tidligere eier av boligen.
Dette er noe han burde ha gjort så lenge (som står i klagen) har levd med disse ulempene.
Det er vel ikke Dagfinn Kristiansens sin oppfatning om hva som er mest lønnsomt eller hva som er
den beste løsningen for eieren av boligen. Om det skal restaureres eller oppføres en ny bygning er en
vurdering som eieren må ta.
Særlig vekt på ulempen av en mulig destruering av kulturminner har kommunen tatt hensyn til i sin
godkjennelse av søknaden, se punkt 3.
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Hvilke vurderinger kommunen har tatt, slik det kommer frem i klagen ved godkjennelse av søknaden
er ikke noe vi kan eller vil ta stilling til.
Dette da vi ikke innehar den kompetansen og har derfor valgt å ikke kommentere dette.
Man håper på at kommunen behandler saken etter gjeldende regler og lover og at man kommer
frem til en avgjørelse basert på dette og ikke på påstander og antagelser.

Vi synes det er synd at Dagfinn Kristiansen ikke kan se hvilke fordeler det vil innebære når man velger
å oppføre en ny fritidsbolig enn å bare fokusere på det negative.
Vi ønsker et godt naboforhold til Dagfinn Kristiansen og vil ha denne innstillingen også i fremtiden,
noe vi håper Dagfinn Kristiansen også er innstilt på.

Med vennlig hilsen
Heidi A. Norum
Jan Harald Andersen
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Vilkår:
1. Nedbrenning av eksisterende våningshus skal avklares og gjennomføres i
samarbeid med Hadsel Brann og Redning. Tiltakshaver tar kostnadene for denne
utførelsen. Krav som blir satt av brannvesenet for gjennomføring av øvelsen skal
imøtekommes av tiltakshaver.
2. Tiltaket må søkes om å koble seg på offentlig vannett. Utslippstillatelse skal være
godkjent.
3. Før tiltaket fritidsbolig igangsettes må Hadsel kommune ved oppmålingsavdelingen
kontaktes for å avtale utstikking og plassering av tiltaket i terrenget.
4. Tiltakshaver tar selv ansvar for skader og ulykker som måtte oppstå som følge av
at hytten plasseres nærmere enn 15 meter fra midt vei Haugveien.
5. Ved søknad om midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest må oppdatert
gjennomføringsplan for tiltaket sendes inn.
6. Godkjente vedtak, tegninger og kart, samt ansvarsdokumentasjon skal alltid være
tilstede på byggeplassen.
7. Gravetillatelse må innhentes før graving starter. Skjema fås hos kommunens
hjemmeside.
8. Tiltaket eller deler av tiltaket må ikke tas i bruk før det er søkt og gitt midlertidig
brukstillatelse eller ferdigattest, jf. pbl § 21-10.
Ved anmodning ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at sluttkontrollen
ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. SAK10 § § 8-1 og 82.
Saksbehandlingsgebyret i henhold til gebyrregulativet i saken er kr 17 600,-. Herav er
rivetillatelse av våningshus uten avfallsplan kroner 1750,-, byggetillatelse hytte
kroner 11000,-, selvbyggeransvar kroner 2100,- og dispensasjonsbehandling kroner
2800,-. Faktura vil bli ettersendt tiltakshaver fra økonomi.
Klageadgang
Dette vedtaket kan påklages jf. Forvaltningslovens kap. 6. Frist for å klage er 3 uker
etter mottakelse av dette brevet. En eventuell klage skal være grunngitt og
undertegnet.
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KOMMUNEDIREKTØRENS VURDERINGER
Saksopplysninger
Søker har oppgitt følgende opplysninger i søknaden
Tomtens areal
483 m²
Tiltakets bruksareal (BRA)

54,8 m²

Tiltakets høyde

Møne: 4,63 meter
Gesims: 2,83 meter

Antall boenheter

1 boenhet omsøkt / 1 boenhet
totalt

Antall parkeringsplasser

1 parkeringsplass

Søknaden
Søknaden omfatter tillatelse til å rive eksisterende våningshus som benyttes som
fritidsbolig på festet tomt GBnr 51/28 Haug. På samme sted søkes det samtidig om å
bygge en ny hytte med 61,7 m2 BYA. Ansvarlig søker ønsker at Hadsel Brann og
Redning brenner ned huset som et brannøvelsesobjekt fremfor at det blir revet av en
entreprenør. Summa summarum blir det 1 boenhet på tomta hvis tillatelsene blir gitt.
Hjemmelshaver er Dagfinn Kristiansen. Heidi Norum og Jan Andersen har festerett.
Vedlagte kopi av rettsdokumenter fastslår at Ernst Waldemar Andersen eier
bebyggelsen på eiendommen og har en evigvarende og vederlagsfri rett til å ha
bebyggelse stående på denne eiendommen. Ernst Waldemar Andersen er far til
tiltakshaver. Denne festeretten går i arv.
Tiltaket er prosjektert i henhold til TEK17.
Utsnitt

Uteoppholdsareal
Uteområde er lite og kan virke som svært begrenset. Festetomta bør ikke utbygges
mer enn det omsøkte tiltaket.
Vann- og avløp
Tiltaket er ikke i konflikt med vann- og avløpsledninger.
Vei/avkjørsel
Tomta er tilknyttet privat vei Haugveien. Tiltaket gir ikke endret adkomst.
Godkjente kart og tegninger
Følgende tegninger og kart er godkjent i tiltaket:
Situasjonsplan
mottatt 16.10.19
Plantegning
mottatt 16.10.19
Snittegning
mottatt 16.10.19
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Fasadetegning
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Plassering
Dette tiltak krever påvisning av beliggenhet i plan og høyde. Utføring av påvisning
skal gjennomføres av Hadsel kommune ved oppmålingsavdelingen. Før arbeide med
tiltaket igangsettes må kommunen kontaktes for avtale om utstikking og plassering av
tiltaket. Tiltaket må plasseres i henhold til situasjonsplan og tegninger som er lagt til
grunn for tillatelsen.

En mer nøyaktig situasjonsplan med avstander til alle grenser og midt vei.

Ansvarsrett
Følgende foretak har erklært ansvarsrett i tiltaket, jf. pbl § 23-3.
Foretak
Ansvarsområde
Steinsvik hus & Entreprenør AS,
Ansvarlig søker
997886739
HADSEL MASKIN AS, 964564027
PRO Grunnarbeider, TK1
Steinsvik hus & Entreprenør AS,
997886739
KRISTIAN G. OLSEN AS, 987023848
HADSEL MASKIN AS, 964564027
Heidi Andersen Norum,
selvbyggeransvar
Dokumentnr.: 19/03954-4

PRO Elementhytte, TK1
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UTF Grunnarbeider, TK1.
UTF Fundament til hytte, TK1.
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Steinsvik hus & Entreprenør AS,
997886739
Heidi Andersen Norum,
selvbyggeransvar
KRISTIAN G. OLSEN AS, 987023848

UTF Montering elementhytte, TK1.
UTF Innredning hytte, TK1.
UTF Innvendige rørleggerarbeider,
TK1.

Heidi Andersen Norum søker om ansvarsrett som selvbygger for utførende
fundamentplate og innredning av hytte. Kompetansen synliggjøres ved medhjelpers
utdanning/praksis.
Plangrunnlaget for eiendommen
Eiendommen er avsatt til LNFR i kommuneplanens arealdel, KP_Hadsel, vedtatt
12.06.2014. Da den festede tomten ikke berører landbruket, friområde eller naturen
på Haug, og at den omsøkt hytten plasseres på samme sted som eksisterende
våningshus, ser kommunen ingen grunn til å avklare tiltaket med øvre myndigheter til
tross for at dette er et LNFR-område.

Utsnitt fra kommunekart.

Utsnitt fra NIBIO.
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Bilde av festetomt og eksisterende våningshus.
Naboer
Det er foretatt nabovarsling i samsvar med bestemmelsene i pbl § 21-3 og det
foreligger en protest mot tiltaket.
Dagfinn Kristiansen, eier av eiendom GBnr 51/4 har protestert mot tiltaket
Han godtar ikke de forelagte planene.
Søkers tilbakemelding på protest
Søker har ikke gitt tilbakemelding på protesten.
Kommunens vurdering
Protesten er ikke grunngitt. Det fremkommer ikke hvorfor nabo er imot tiltaket. Det er
derfor vanskelig å vurdere protesten som reell ettersom kommunen ikke kan vurdere
helt konkrete punkter. Protesten tas derfor ikke til følge.
Befaring av eiendommen
Hadsel Brann og redning befarte eiendommen i februar. Deres konklusjon er at
våningshuset er godt egnet som et brannøvelsesobjekt. En stolpe som tilhører
Trollfjord Kraft må sikres da denne står oppført bare 3 meter fra huset. Eternittplater
på taket må også fjernes i forkant av øvelsen. Tiltakshaver må ta kostnadene for
øvelsen. Denne er estimert til å bli mellom 20 000-30 000 kroner.
Dispensasjon
Plan- og bygningslovens § 19-2 åpner for at det kan gis dispensasjon dersom ikke
hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra tilsidesettes vesentlig. Videre er det
et vilkår at fordelene ved å gi dispensasjon skal være vesentlig større enn ulempene
etter en samlet vurdering.
Søknad om dispensasjonen omfatter dispensasjon fra to bestemmelser.
Den ene bestemmelsen er kommuneplanens arealdel, som har avsatt dette område til
LNFR, landbruk, naturområde, friområde og beitemark for rein.
Den andre bestemmelsen er plan- og bygningsloven § 1-8, som sier at det skal være
forbud mot tiltak i 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag, og det skal tas særlig
hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.
En ny fritidsbolig på GBnr 51/28 er i strid med begge bestemmelsene.
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Søkers samlede begrunnelse:
«Det søkes om å rive gammel og bygge ny fritidsbolig med samme plassering. Tiltaket
vil ikke være til hinder for ferdsel i 100-metersbeltet. Det går gårdsvei mellom
eiendommen og fjæra. Denne benyttes av flere eiendommer.»
Dyrket mark blir ikke berørt som følge av at hytten blir oppført på festetomten. Ei
heller ikke naturmangfoldet eller friområde på Haug. Hytten søkes oppført i en
avstand på ca. 42 meter fra sjøkanten. Haugveien ligger imellom festetomten og
sjøen, og benyttes som adkomstvei til blant annet 51/28, 51/7, 51/193, 51/5 og
51/117. Kommunen kan derfor ikke se at tiltaket berører strandsonen eller allmenn
ferdsel langs sjøkanten.
Ettersom ny hytte oppføres på samme sted som eksisterende våningshus kan vi ikke
se at hensynet bak bestemmelsen tilknyttet LNFR-område og 100-metersbeltet blir
vesentlig tilsidesatt.

En fordel er at gamle bygg som står og forfaller blir fjernet da slike tiltak kan være til
sjenanse for naboer. Slike bygg utgjør også en viss risiko for dyr og folk som ferdes i
område. Løse gjenstander kan fort bli tatt av vær og vind om de ikke sikres. Dette
kan føre til eiendom- og personskader. Strandsonen blir ivaretatt.
En ulempe er at det tillates fritidsboliger i LNFR-områder i kommunen. En annen
ulempe er at naboen har protestert mot tiltak. Ved å innvilge dispensasjon
tilsidesetter vi naboens interesser. Hva disse er kommer ikke tydelig frem i protesten
og det er derfor vanskelig for kommunen å avgjøre hva man skal ta hensyn til saken.
Fordelene er større enn ulempene etter en samlet vurdering.
Hadsel kommune vurderer at vilkårene for dispensasjonen er oppfylt jf. pbl. § 19-2,
og vi gir derfor dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl § 1-8. Fester får
dispensasjon for å bygge ny hytte på festetomt GBnr 51/28.
Visuelle kvaliteter
Hadsel kommune mener tiltaket har gode arkitektoniske og visuelle kvaliteter både i
seg selv og i forhold til dets funksjon og bygde samt naturlige omgivelser og
plassering, jf. pbl §§ 29-1 og 29-2.
Naturmangfoldloven
Søknaden er blitt vurdert etter Naturmangfoldloven av 19. juni 2009. Kommunen har
ingen opplysninger om at tiltaket vil berøre naturmangfoldet, og det anses derfor at
risikoen for skade på naturmangfoldet er liten ved gjennomføring av tiltaket.
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Kulturminner
Det er et fredet arkeologisk gravminnested fra jernalderen som er i en avstand av 29
meter fra omsøkt plassering av hytten.

Det gjøres oppmerksom på, at skulle det under arbeidet i marken, komme frem
gjenstander eller strukturer som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses
og melding sendes Samisk kulturminneråd og Kulturetaten, Nordland fylkeskommune
omgående, jfr. lov om kulturminner av 9.juni 1978, § 8.
Alternativ behandling
Da en hytte er i strid med kommuneplanens arealdel, og at nabo Dagfinn Kristiansen
har kommet med en klar protest på tiltaket avslås søknad om byggetillatelse av hytte.
Riving av våningshus krever ikke dispensasjon og kan fortsatt innvilges.
Kommunedirektøren oppfordrer tiltakshaver til å renovere eksisterende våningshus
som benyttes som fritidsbolig som en alternativ løsning da søknad om å bygge ny
hytte på festetomten blir avslått. Dette for å delvis imøtekomme tiltakshavers ønske
og søknad. Vedtaket kan påklages til formannskapet. Det skal betales gebyr selv om
søknaden om å bygge ny hytte blir avslått. Dersom revidert søknad fremmes innen 3
måneder betales 25% av gebyr ved ny søknad.
Konklusjon
Hadsel kommune mener med dette at tiltaket er i overenstemmelse med den samlede
plan- og bygningslovgivningen og kan godkjennes.
Bortfall av tillatelse
Tiltaket må være lovlig satt i gang innen tre år, ellers faller tillatelsen bort.
Fristen begynner å løpe fra vedtaksdatoen, og den kan ikke forlenges, jf. pbl. § 21-9.
Dersom det klages på vedtaket, er fristen tre år regnet fra det endelige vedtaket i
klagesaken.

Miljøkonsekvenser
Flere tiltakshavere kan bli fristet til å søke kommunen om å brenne ned gamle bygg i regi
av brannvesenet da dette er vesentlig billigere enn å rive bygg. Dette vil sende feil signaler
og kan gi uheldige miljøkonsekvenser da avfall bør sorteres og leveres på godkjent deponi.
Økonomikonsekvenser
Tiltakshaver bærer kostnadene ved tiltaket. Gebyr må betales uavhengig av sakens utfall.
Ved mulig klage må teknisk etat bruke mer ressurser på behandling av saken, noe som
ikke er ønskelig.
Andre konsekvenser
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Da det er tydelig konflikt mellom tiltakshaver og nabo kan tiltaket påvirke bolysten til begge
parter. Det presiseres at denne konflikten vil være til stede uavhengig om tiltakshaver får
byggetillatelse for hytte eller må restaurere eksisterende våningshus på festetomta.

Dokumentnr.: 19/03954-4

side 10 av 10

15/21 GBnr 51/28 Søknad om tillatelse til tiltak - fritidsbolig - 21/00262-1 GBnr 51/28 Søknad om tillatelse til tiltak fritidsbolig – klage på vedtak : 19_03954-16 GBnr 51-28 Skylddelingsforretning 358323_1_1

Arkivverket

SAT, Vesterålen sorenskriveri, 2/2Ca: Pantebok nr. A8, 1939-1939, Tingl.dato: 31.05.1939

1/4

15/21 GBnr 51/28 Søknad om tillatelse til tiltak - fritidsbolig - 21/00262-1 GBnr 51/28 Søknad om tillatelse til tiltak fritidsbolig – klage på vedtak : 19_03954-16 GBnr 51-28 Skylddelingsforretning 358323_1_1

Arkivverket

SAT, Vesterålen sorenskriveri, 2/2Ca: Pantebok nr. A8, 1939-1939, Tingl.dato: 31.05.1939

2/4

15/21 GBnr 51/28 Søknad om tillatelse til tiltak - fritidsbolig - 21/00262-1 GBnr 51/28 Søknad om tillatelse til tiltak fritidsbolig – klage på vedtak : 19_03954-16 GBnr 51-28 Skylddelingsforretning 358323_1_1

Arkivverket

SAT, Vesterålen sorenskriveri, 2/2Ca: Pantebok nr. A8, 1939-1939, Tingl.dato: 31.05.1939

3/4

15/21 GBnr 51/28 Søknad om tillatelse til tiltak - fritidsbolig - 21/00262-1 GBnr 51/28 Søknad om tillatelse til tiltak fritidsbolig – klage på vedtak : 19_03954-16 GBnr 51-28 Skylddelingsforretning 358323_1_1

Arkivverket

SAT, Vesterålen sorenskriveri, 2/2Ca: Pantebok nr. A8, 1939-1939, Tingl.dato: 31.05.1939

4/4

15/21 GBnr 51/28 Søknad om tillatelse til tiltak - fritidsbolig - 21/00262-1 GBnr 51/28 Søknad om tillatelse til tiltak fritidsbolig – klage på vedtak : 19_03954-16 GBnr 51-28 Søknad om tillatelse til tiltak 358315_1_1

Søknad om tillatelse i ett trinn
etter plan- og bygningsloven (pbl) §20-3, jf. §20-1

Søknaden gjelder
Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf.§ 21-7 annet ledd, OPPFYLLES.
Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i matrikkelen
Eiendom/Byggested
Kommune

Gnr.

Bnr.

Adresse

Hadsel

51

28

Haugveien 145, 8445 MELBU

Tiltakets art
Søknadstype

Tiltakstype

Næringsgruppekode

Bygningstypekode

Ettrinnssøknad

Nytt bygg - Boligformål Riving av bygning under 70 m²

X Bolig

161

Formål

fritidsbolig
Tiltakshaver
Partstype

Navn

Adresse

Telefon

e-postadresse

privatperson

Heidi Andersen Norum

Løkkaveien 5, 1404 SIGGERUD

98738794

hanoru@online.no

Ansvarlig søker
Navn

STEINSVIK HUS&ENTREPRENØR AS

Organisasjonsnummer

997886739

Adresse

Postboks 13, 8459 MELBU

Kontaktperson

Telefon

Mobiltelefon

e-postadresse

John Gustav Steinsvik

92655562

92655562

john.steinsvik@vikinghytter.no

Varsling
Tiltaket krever nabovarsling
Det foreligger merknader fra naboer eller gjenboere
Antall

1

Søkers vurdering av merknader

Mottatt merknad vedlegges. Vurderes som ikke relevant.

Følgebrev
Søker om å fjerne gammelt falleferdig hus som har vært benyttet som fritidsbolig. Bygget ønskes å brennes ned
og fjernes.
Søker om å bygge ny fritidsbolig (hytte).
Arealdisponering
Planstatus mv.
Kommuneplanens arealdel KP Hadsel
LNFR
Annet

100

Tomtearealet

Direktoratet for byggkvalitet

ByggSøkID: 186385082 Utskriftstidsdato: 16.10.2019
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Byggeområde/grunneiendom
- Ev. areal som trekkes fra iht. beregningsregler
+ Ev. areal som legges til iht. beregningsregler
= Beregnet tomteareal

Direktoratet for byggkvalitet

483,40 m²
0,00 m²
0,00 m²
483,40 m²

ByggSøkID: 186385082 Utskriftstidsdato: 16.10.2019
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Søknad om tillatelse i ett trinn
etter plan- og bygningsloven (pbl) §20-3, jf. §20-1

Bebyggelsen
Beregnet maksimalt byggeareal iht. plan
Areal eksisterende bebyggelse
- Areal som skal rives
+ Areal ny bebyggelse
+ Parkeringsareal

0,00 m²
60,00 m²
60,00 m²
61,70 m²
18,00 m²

m² BYA

Eksisterende bebyggelse
Ny bebyggelse
Av dette åpne arealer
Sum

Direktoratet for byggkvalitet

m² BRA

Antall bruksenheter

Bolig

Annet

I alt

Bolig

Annet

I alt

0,00

0,00

0,00

0,00

1

0

1

61,70

54,80

0,00

54,80

1

0

1

7,10

7,60

0,00

7,60

1

0

1

54,60

47,20

0,00

47,20

1

0

1
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Søknad om tillatelse i ett trinn
etter plan- og bygningsloven (pbl) §20-3, jf. §20-1

Vedlegg
Vedleggstype

Gruppe

Beskrivelse av vedlegget

Hvordan oversendes
vedlegget?

Kvittering for nabovarsel

C

Vedlagt søknaden

Nabomerknader

C

Vedlagt søknaden

Situasjonsplan

D

Vedlagt søknaden

Tegning ny plan

E

Tegning ny fasade

E

Søknad/erklæring om
ansvarsrett

G

Kr G Olsen.
Med Samsvarserklæring PRO.

Vedlagt søknaden

Søknad/erklæring om
ansvarsrett

G

Hadsel Maskin. Med samsvarserklæring
PRO

Vedlagt søknaden

Søknad/erklæring om
ansvarsrett

G

Selvbygger

Vedlagt søknaden

og snitt

Vedlagt søknaden
Vedlagt søknaden

Ansvarlig søker bekrefter at hele tiltaket belegges med ansvar, og dekker kravene i henhold til plan- og
bygningsloven.
En er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap. 32 og at det kan medføre
reaksjoner dersomn det gis uriktige opplysninger.
Foretaket forplikter seg til å stille med nødvendig kompetanse i tiltaket, jf. SAK10 kap. 10 og 11.
Ansvarlig søker

Tiltakshaver

Ansvarlig søker bekrefter at tiltakshavers underskrift på Dato
en kopi av søknaden kan dokumenteres.
Dato

16.10.2019

Signatur Søknaden er elektronisk signert
STEINSVIK HUS&ENTREPRENØR AS

Direktoratet for byggkvalitet

Signatur
Gjentas med blokkbokstaver
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Vår dato:
Vår referanse:
JournalpostId:

21.10.2020
20/14732- 3
20/147994

Deres dato:
Deres
referanse:
Org.nr:

25.09.2020

964 982 953

Hadsel kommune
Rådhusgata 5
8450 STOKMARKNES

Kulturminnefaglig uttalelse - søknad om oppføring av fritidsbolig, gbnr
51/28, Haug, Hadsel kommune
Fylkeskommunen er myndighet for å ivareta kulturminner i arealplanleggingen, i henhold til Lov om
kulturminner av 1978 og Plan- og bygningsloven av 2008.
Tiltaket er sjekket mot våre arkiver. Så langt en kjenner til, er det ikke i konflikt med kjente
verneverdige kulturminner. Alle kulturminner er imidlertid ikke registrert. Skulle kommunen innvilge
søknaden, vil fylkeskommunen derfor vise til tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt dersom en
under markinngrep skulle støte på fornminner, jf. kulturminnelovens § 8 andre ledd. Dersom det
under arbeidet skulle oppdages gjenstander, ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede
steinkonsentrasjoner må vi underrettes umiddelbart. Det forutsettes at nevnte pålegg bringes
videre til dem som skal utføre arbeide i marken.
Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner; vi viser til egen uttalelse fra Sametinget.
Med vennlig hilsen

Geir Davidsen
seksjonsleder for Kulturminner

Tor-Kristian Storvik
arkeolog

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.

Kopi til:
Sametinget

Adresse

Àvjovárgeaidnu 50

Postmottak
Fylkeshuset
8048 Bodø

Besøksadresse Prinsensgt. 100

Tlf.: 75 65 00 00
E-post: post@nfk.no

9730

KARASJOK

Avdeling for samfunnsutvikling
Kulturminner i Nordland
Tor-Kristian Storvik
Tlf: 75 65 05 29/ 932 45986
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Poasstaadræssa/adresse

Tel: 78 47 40 00

Postboks 3

Org.nr: 974 760 347

9735 Kárášjohka/Karasjok samediggi@samediggi.no
Ássjegiehtadalle/

Arne Håkon Thomassen

saksbehandler

Tel:

+47 78 47 41 69

Hadsel kommune
Per Anders Fjølstad
Rådhusgata 5
8450 STOKMARKNES

ÁSSJE/SAK

MIJÁ SIEV./VÅR REF.

20/4036 - 2

20/25334

DIJÁ SIEV./DERES REF.

BIEJVVE/DATO
07.10.2020

Høring - Gbnr 51/28 Søknad om tillatelse til tiltak - hytte. Hadsel
kommune
Vi viser til deres brev av 25.09.2020.
Etter vår vurdering av beliggenhet, omfang og annet kan vi ikke se at det er fare for at det
omsøkte tiltaket kommer i konflikt med automatisk freda, samiske kulturminner. Sametinget har
derfor ingen spesielle merknader til nevnte søknad.
Skulle det likevel under arbeid i marken oppdages gjenstander eller andre spor som tyder på
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget omgående, jf. lov
9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Vi forutsetter at dette pålegg formidles
videre til dem som skal utføre arbeidet i marken.
Vi minner om at alle samiske kulturminner fra 1917 eller eldre er automatisk freda i følge kml. §
4 annet ledd. Samiske kulturminner kan blant annet være bygninger, hustufter, gammetufter
(sirkulære flater, ofte med steinsatt ildsted og voll omkring), teltboplasser (synlig som et
steinsatt ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst, fiske, reindrift eller husdyrhold,
graver, offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. Denne oppregningen er på ingen måte
uttømmende. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er
ikke tillatt å skade eller skjemme freda kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt
kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6.
Vi gjør forøvrig oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Sametinget, og viser til egen
uttalelse fra Nordland fylkeskommune.
Varrudagáj/Med hilsen
Andreas Stångberg
fágajođiheaddji/fagleder

Arne Håkon Thomassen
seniorrádediddje/seniorrådgiver

Dát tjála le elektråvnålattjat dåhkkidum ja vuollájtjálek sáddiduvvá./
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Girje vuosstájvállde / Hovedmottaker:
Hadsel kommune
Rådhusgata 5
Kopiija / Kopi til:
Nordland fylkeskommune

8450

8048

STOKMARKNES

BODØ
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Hadsel kommune
Postadresse
Poststed
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

21/00262-1
Per Anders Fjølstad

Saksgang
Hovedutvalg Teknisk

Møtedato

GBnr 51/28 Søknad om tillatelse til tiltak fritidsbolig – klage på vedtak
Kommunedirektørens innstilling
Kommunedirektøren innstiller hovedutvalg teknisk til å vedta følgende:
Hadsel kommune avviser klage fra Dagfinn Kristiansen og opprettholder vedtak av
dato 02.06.2020.
Med hjemmel i plan - og bygningslovens (pbl) § § 20 - 3 og 21 - 4 godkjenner Hadsel
kommune søknaden om rive våningshus som benyttes som fritidsbolig og bygge ny
fritidsbolig på festetomt GBnr 51/28 Haug.
Med hjemmel i pbl § 19 - 2 gir Hadsel kommune dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel. Det gis dispensasjon fra LNFR - formål i kommuneplanens arealdel.
Med hjemmel i pbl § 19 - 2 gir Hadsel kommune dispensasjon fra pbl § 1 - 8. Det
tillates å oppføre fritidsbolig innenfor 100 - metersbeltet langs sjø.
Enkeltvedtaket kan påklages. Saken vil å så tilfellet bli oversendt Fylkesmannen i
Nordland for endelig avgjørelse.
Vedlegg:
- Søknad
- Skylddelingsforretning
- Saksutskrift
- Vedtak teknisk hovedutvalg i sak 61/20
- Vedtak teknisk hovedutvalg i sak 69/20
- Vedtak teknisk hovedutvalg i sak 117/20
- Uttalelse fra Nordland fylkeskommune
- Uttalelse fra Sametinget
- Klage på vedtak m/bilag
- Kommentar til klage på vedtak av tiltakshaver
Referanser i saken
19/03954 – Søknad om tillatelse til tiltak
Bakgrunn
Tiltakshaver Heidi Andersen Norum søkte 16.10.2019 om å rive eksisterende bolig på
festet tomt GBnr 51/28 Haugveien 145 på Haug, og bygge ny hytte på samme sted.
Søknaden var komplett 11.11.2019. Hjemmelshaver er Dagfinn Kristiansen. Festere
er Heidi Norum og Jan Andersen. Det nye tiltaket krevde dispensasjon fra
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kommuneplanens arealdel, da festetomta hadde LNFR-formål og var innenfor 100metersbeltet til sjøen. Det nye tiltaket var dermed planstridig. Tiltaket var
nabovarslet, og det forelå én protest. Denne var fremmet av nabo og hjemmelshaver
Dagfinn Kristiansen. Kommunedirektøren vurderte at protesten ikke var grunngitt og
ble derfor ikke tatt til følge. Ytterliggere ble det konkludert at hensynet bak
bestemmelsen ikke ble vesentlig tilsidesatt ved å innvilge dispensasjon, og fordelene
var større enn ulempene etter en samlet vurdering.
Innstillingen var å godkjenne rivning av våningshus og bygge ny fritidsbolig på festet
tomt med dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og plan- og bygningsloven § 18.
Saken ble fremlagt for teknisk hovedutvalg 28.04.2020. Hovedutvalget vedtok
enstemmig å utsette saken til neste møte. Neste møte til teknisk hovedutvalg ble
avholdt 02.06.2020. Hovedutvalget var på befaring på stedet. Etter befaring vedtok
teknisk hovedutvalg kommunedirektørens innstilling mot 2 stemmer (MoS og MDG).
Punkt 1 fra vilkårslisten ble strøket.
Saksfremstilling/Kommunedirektørens vurdering
Ved klagefristens utløp var det kommet inn én klage. Enkeltvedtaket har blitt påklaget
av Advokatfirmaet Wulff AS, som representerer nabo og hjemmelshaver Dagfinn
Kristiansen.
Denne var rettidig fremmet, og har klagerett med grunnlag av at klager er berørt
nabo på GBnr 51/3 og 4, samt hjemmelshaver av festet tomt GBnr 51/28.
Tiltakshaver har bedt om innsyn i klagen. Denne har blitt innvilget da de er part i
saken. Tiltakshaver har innsendt kommentar til klagen. Denne ligger som vedlegg til
saken, men kommunaldirektøren forholder seg til selve klagen på vedtaket.
Klager Dagfinn Kristiansen, datert 17.06.2020
Vedlagt følger klage på byggesak og dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 192. Denne ettersendes også per post.
Klage på vedtak om byggetillatelse og dispensasjon etter plan- og bygningsloven §
19-2
I Innledning, Rettslig klageinteresse og klagefrist.
Undertegnede er Dagfinn Kristiansens advokat og representerer han i saken.
Dagfinn Kristiansen er eier av eiendommen hvor det er gitt byggetillatelse, og han er
nabo og eier det omliggende området rundt eiendommen det er gitt byggetillatelse til.
Tillatelsen og dispensasjonen fører til en betydelig ulempe for Kristiansen og han har
derfor rettslig klageinteresse jf. forvaltningsloven§ 28. Hva ulempen innebærer vil
beskrives nærmere nedenfor. Klagen er sendt innen 3 uker etter vedtaket ble fattet
og der dermed rettidig.
Il. Manglende utredning og høring.
Det følger av forvaltningsloven § 1 7 første ledd at kommunen har plikt til å påse at
saken er så godt opplyst som mulig før vedtak fattes. I denne saken er vedtak fattet
uten at naboens interesser er ikke kartlagt. Kristiansen driver det omliggende
landbruket og er slik innehaveren av de interessene som tilsidesettes ved
dispensasjon. Kommunen burde kontaktet Kristiansen for å få vite grunnlaget for hans
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protest, da han som nabo og motstander mot tiltaket hadde opplysninger av
betydning.
Av plan- og bygningsloven § 19-1 følger det mer spesifikke utredningskrav.
Bestemmelsen fastslår at «Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir
direkte berørt, skal få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer,
plankrav og forbudet i§ 1-8». I denne saken er ingen øvrige myndigheter hørt.
Kommunen begrunner dette med at «den festede tomten ikke berører landbruket,
friområde eller naturen på Haug, og at den omsøkt hytten plasseres på samme sted
som eksisterende våningshus.»
Ill. Kulturminne
Det er et fredet arkeologisk gravminnested fra jernalderen som er i en avstand av 29
meter fra omsøkt plassering av hytten. Gravminnestedets utbredelse er ikke
fullstendig kartlagt, og det kan være at det strekker seg over i det omsøkte området.
Dette gravminnestedet fremstår å være av stor arkeologisk betydning. Det vises i
denne sammenheng til Tromsø Museums registrering av kulturminnet. I registering
skriver museet:
« Vi vet nå at bosettingsaktiviteten på Haug var begynt allerede rundt Kristi fødsel
med gårdsdrift og åkerområder. Etter en del generasjoner ble så denne delen av
gården liggende ubrukt for en periode, da et tykt lag flygesand uhindret fikk legge seg
over boplassen. Mot slutten av jernalderen, ca år 1000 e.Kr. var gårdsdriften igjen
etablert på Haug, med bolighus, husdyrhold og åker. Fra denne tiden, opp gjennom
middelalderen og frem til i dag ser bosettingen ut til å ha fortsatt mer eller mindre
kontinuerlig, men med en viss flytting av tun- og åkerområdene gjennom
generasjonene. Det er funn av husgeråd som biter av baksterheller, klebergryter,
vevlodd, keramikk, bryner og jernredskap som antyder alderen på de forskjellige
bosettings lagene. Ut fra en foreløpig beregning utgjør massen fra de 3 utgravde
feltene ca 110 120 kubikkmeter. Alt under veilegemeet måtte graves med hånd, fordi
kulturlagenes informasjonsverdi ville gått tapt ved maskingraving. I tillegg til disse 3
feltene ble det gravd i grøften langs sørøstsiden av veien, der skjelettene var funnet i
fjor. På et 3 x 3 m stort område ble det her funnet rester av 15 individer. 10 av disse
lå uforstyrret i rester av gravkister. Det ble også funnet graver med skjeletter i
grøften langs nordsiden av veien og i det sørøstligste feltet som ble åpnet i
gårdshaugen, under gårdshaugslagene. Med maskin ble det så gravd to prøvesjakter
gjennom sørøstdelen av veien sørøst for utgravningsområdene. Også her lå det graver
med skjeletter rett under gårdshaugslagene. Det er vanskelig å fastslå alderen på
gravfeltet. Mengden av graver over et lite område (kanskje 100 - 300 graver på 200
kvadratmeter) og trekistene som de døde er lagt ned i, kan tyde på kristen
gravskikk ... »
Ut fra beskrivelsen av aktiviteten over 1000 år er det sannsynlig at det vil være
gjenstander av arkeologisk interesse også utenfor det vernede området. 29 meter er
forholdsvis nært et slikt viktig arkeologisk sted. Det er derfor bemerkelsesverdig at
kommunen ikke har funnet grunn til å sende saken på høring til Nordland
fylkeskommunene som er regional kulturminneforvalter. I og med at dette dreier seg
om et gravsted burde også Sametinget hatt mulighet til å uttale seg, da det ikke kan
utelukkes at det dreier seg om samiske graver.
IV. Vesentlig ulemper ved vedtaket for landbrukshensyn og jordvern
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Etter plan- og bygningsloven§ 19-2 andre ledd kan det ilc.ke gis dispensasjon hvis
hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt.
Kommunen har lagt til grunn uriktige opplysninger når den er kommet til at tiltaket
ikke berører landbruket. Et våningshus er hjemlet innenfor landbruksformålet og skal
stå på eiendommen uten egen tomt. Den inngår i gårdens ressursgrunnlag og er ikke
et fritt omsettelig objekt. I denne saken har Hålogaland lagmannsretten kommet til at
det privatrettslig er inngått en avtale om varig og vederlagsfri bruksrett til å ha
våningsboligen på eiendommen. Kartverket har så tolket dette som en festerett.
Eiendommen har slik blitt en festetomt eid av andre enn eieren av hovedbruket.
Bilag 1 - Dom fra Hålogland lagmannsrett
Bilag 2- Vedtak fra Statens kartverk.
Det ser ikke ut til at det på noe tidspunkt er gjort en vurdering av foningelsen av
landbruksareal det medfører at våningshuset er brukt som boligformål. Det er
kommunens ansvar å ivareta hensynet til jordvern jf. § 19-2 tredje ledd, og
kommunen kan ikke frasi seg dette ansvaret som følge av at det er gjort
privatrettslige disposisjoner som de facto hindrer at eiendommen brukes til landbruk i
dag. Åpner kommunen opp for at private kan vanskeliggjøre driften av jorden ved
privatrettslige disposisjoner, for så å søke offentligrettslig tillatelse som begrunnes
med at jorden ikke driftes som del av gården, vil kommunen lage et smutthull for å
unngå de offentligrettslige reglene som skal ivareta jordvernet.
Ved å tillatte bygging av en hytte på eiendommen vil kommunen legge til rette for
bruk av eiendommen til fritidsbolig, med de konsekvenser dette har for den
omliggende gården. Per i dag er boligen ikke i bruk, og den har stått ubrukt i flere
tiår. Det er dermed tale om å både de facto og de jure opprette en bruk av
eiendommen til fritidsboligformål. Ved dispensasjon vil altså kommunen etablere
fritidsbolig midt i et landbruksområde ved bruk av dispensasjonshjemmel.
Det vil være en åpenbar ulempe for landbruket med en fritidseiendom plassert midt i
en gård. En fritidseiendom vil føre med seg bruk som er naturlig for
fritidseiendommer. Det vil være påregnelig med mer trafikk av biler, folk og barn som
gårdbruker må ta hensyn til. Barn vil naturlig nok tiltrekkes av dyr og maskiner og det
vil være vanskelig å holde barn på den lille tomta som fritidseiendommen har. Det er
heller ikke usannsynlig at hytten vil bli leid ut og at det blir trafikk av turister rundt på
gården. Etableringen av fritidseiendommen vil gjøre gården mindre attraktiv for
kommende generasjoner og vil slik sett skade landbrukshensynet vesentlig.
Festerne har ikke veirett til eiendommen. Det er likevel nevnt opparbeidelse av
gårdsplass i byggesøknaden. Det er uheldig med etablering av fritidsbolig uten
nødvendig veirett og parkeringsplass. Det er uklart hvor hytteeierne skal parkere og
tilretteleggingen for urettmessig trafikk og parkering av biler langs den private
gårdsveien vil være til hinder for gårdsdriften.
V. Vurdering av om fordelene klart overstiger ulempene
Etter plan- og bydningsloven § 19-2 andre ledd er det vilkår om at fordelene klart
overstiger ulempene. Denne vurderingen er rettsanvendelsesskjønn der klageinstans
og domstol har full prøvingskompetanse. Fylkesmannen skal ikke vektlegge det
kommunale selvstyret etter forvaltningsloven § 34 andre ledd ved prøving av om
vilkåret i bestemmelsen er oppfylt, da det ikke er «fritt skjønn» som overprøves.
Kommunens begrunnelse etterlater tvil om hvorvidt kommunen har lagt til grunn
riktig terskel. Kommunen skriver at fordelen er større enn ulempene etter en samlet
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vurdering, men etter loven kreves det at fordelene må være klart større enn
ulempene.
På side 79 i Prop. 149 L. (2015-2016) skriver departementet følgende om plan og
bygningsloven § 19-2.
«Bestemmelsen i andre punktum innebærer at overordnede behov av
samfunnsmessig karakter kan tillegges vekt ved dispensasjonsvurderingen. Det
forutsettes en streng praksis for hva som skal regnes som viktige samfunnsmessige
hensyn, og at adgangen bare skal benyttes der det er helt særskilte behov, feks. for
rask avklaring. Forhold som utelukkende ivaretar hensyn som gagner tiltakshaver er
ikke tilstrekkelig for å innvilge dispensasjon. Det må kunne dokumenteres at en
dispensasjon også vil gagne samfunnet på en betydningsfull måte.»
Det eneste som nevnes av fordeler i begrunnelsen er at bygget slik det står i dag er
så dårlig ivaretatt av eier at det kan utgjøre en fare for dyr og mennesker. Kristiansen
har selv vært den som har levd med disse ulempene som følge av byggets manglende
vedlikehold, og det er ikke en reell fare for dyr og mennesker i denne saken.
Kristiansen, som er den som står nærmest til å vurdere saken, er av den oppfatning
at husets stand i dag utgjør en mindre ulempe enn at det vil utgjøre hvis det etableres
fritidsbebyggelse inntil gården. Kommunen har i sitt vedtak belønnet tiltakshaver for
manglende vedlikehold som tidligere har bidratt til å vanskeliggjøre driften av jorden
rundt eiendommen. Det er et uheldig signal fra kommunen at eiere som ikke
vedlikeholder sine boliger, til sjenanse for landbruket, vil ha bedre muligheter til
dispensasjon fra kommunens arealplan enn andre.
Videre vil en dispensasjon til fritidsbebyggelse stå i strid med områdets karakter som
landbruksområdet. Hvis det skal åpnes for fritidsbebyggelse i området er dette noe
som bør vurderes i en planprosess og ikke i en dispensasjonsprosess. Kommunen har
uriktig lagt til grunn at eiendommen allerede utgjør fritidsbebyggelse. Kristiansen vil
fremheve at våningshuset aldri er brukt som fritidsbolig. Den manglende veiretten
viser også hvordan dispensasjonsprosessen har medført innvilgelse av et tiltak som
mangler en helhetlig tenking.
Det er heller ikke lagt særlig vekt på ulempen en mulig destruering av kulturminner
kan utgjøre.
Samlet sett er det ikke klart at eventuelle samfunnsmessige fordeler her er større enn
samfunnsmessige ulemper.
VI. Sakskostnader
Det bes om at Dagfinn Kristiansen tilkjennes sakskostnader ved medhold i klagen
etter forvaltningsloven§ 36.
Det er brukt 6,5 timer til utarbeidelse av klagen, inkludert dokumentgjennomgang og
klientmøte, med timespris kr. 1950 inkludert MVA. Totalt kr 11700.
Kommunedirektørens samlede vurdering
Plan- og bygningslovens § 19-2 åpner for at det kan gis dispensasjon dersom ikke
hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra tilsidesettes vesentlig. Videre er det
et vilkår at fordelene ved å gi dispensasjon skal være vesentlig større enn ulempene
etter en samlet vurdering.
Utredning og høring
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Kommunedirektøren vurderer alltid et tiltak i forhold til samordningsplikten jf. planog bygningsloven § 21-5. Her er det viktig å skille mellom tiltak som krever tillatelse
eller uttalelse fra andre myndigheter. Hvis et tiltak berører et ansvarsområde til andre
myndigheter skal kommunen, som er lokal plan- og bygningsmyndighet, ha
nødvendig tillatelse, samtykke eller uttalelse før det gjøres et vedtak i saken. Det er
også viktig å skille mellom tiltak som krever en uttalelse og tiltak som bør ha en
uttalelse før det gjøres et vedtak. Ettersom tiltaket ikke ble oppført i et uberørt LNFRområde i kommunen, vurderte kommunedirektøren at tiltaket ikke krevde
høringsuttalelser da det bare var eksisterende bebygd areal på festet tomt som ble
berørt. Kommunen ettersendte allikevel saken på høring til Nordland fylkeskommune,
Fylkesmannen i Nordland og Sametinget 25.09.2020 med høringsfrist 23.10.2020.
Det har kommet 2 uttalelser i saken. Én uttalelse fra Sametinget innen høringsfristen
og én uttalelse fra Nordland fylkeskommune etter høringsfrist. Begge uttalelsene er
vedlagt i saken.
Sametinget:
Etter deres vurdering av beliggenhet, omfang og annet kan de ikke se at det er fare
for at det omsøkte tiltaket kommer i konflikt med automatisk freda, samiske
kulturminner. Sametinget har derfor ingen spesielle merknader til nevnte søknad.
Nordland fylkeskommune
Tiltaket er sjekket mot deres arkiver. Så langt en kjenner til, er det ikke i konflikt med
kjente verneverdige kulturminner. Alle kulturminner er imidlertid ikke registrert.
Skulle kommunen innvilge søknaden, vil fylkeskommunen derfor vise til tiltakshavers
aktsomhets- og meldeplikt dersom en under markinngrep skulle støte på fornminner,
jf. kulturminnelovens § 8 andre ledd. Dersom det under arbeidet skulle oppdages
gjenstander, ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner
må vi underrettes umiddelbart. Det forutsettes at nevnte pålegg bringes videre til dem
som skal utføre arbeide i marken.
Kulturminner
Statlige myndigheter har blitt ordinert og fått mulighet til å uttale seg om saken.
Nordland fylkeskommune og Sametinget hadde ingen innvendinger mot tiltaket, og
har sjekket beliggenheten opp mot deres arkiver over registrerte automatisk freda og
verneverdige kulturminner. Kommunaldirektøren vurderer at siden Fylkesmannen i
Nordland ikke har kommet med en uttalelse, hverken før eller etter høringsfrist, har
de ikke noen merknader til tiltaket.
Kommunedirektøren er kjent med at det er registrerte kulturminner fra jernalderen i
området. Det er ingen registrert kulturminner på selve festetomten, men på eiendom
GBnr 51/3, 51/4, 51/8 og 51/9. Tiltaket oppføres på våningshusets eksisterende
grunnmur i en avstand av 29 meter fra kanten av område som omfattes av det
registrerte kulturminnet. Av hensyn til kulturminneforvaltningen har saken i ettertid
blitt sendt på høring for uttalelse og avklaring rundt de omkringliggende
kulturminnene. Både Nordland fylkeskommune eller Sametinget har vurdert at det
nye tiltaket ikke er i konflikt med overnevnte kulturminner. Hvis det skulle vise seg å
være konflikt med kulturminne ville myndigheten trolig foretatt en befaring i form av
visuelt overflatesøk med eventuelle prøvestikk og innmåling i løpet av feltsesongen.
Dette ville i så fall blitt presisert i uttalelsen.
Kommunaldirektøren vurderer derfor at hyttens beliggenhet tar vare på kulturminnet i
dets omgivelser og beliggenheten i landskapet.
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Igjen gjøres det oppmerksom på at skulle det under arbeidet i marken komme frem
gjenstander eller strukturer som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses
og melding sendes Samisk kulturminneråd og Kulturetaten, Nordland fylkeskommune
omgående, jfr. lov om kulturminner av 9.juni 1978, § 8. Dette gjelder også for
Dagfinn Kristiansen, som bor og driver gården på Haug.
Nabovarsel
Tiltak som er søknadspliktig, og som berører naboer og gjenboere skal etter plan- og
bygningsloven varsles. Berørt nabo Dagfinn Kristiansen ble varslet i form av
rekommandert sending. Han har kommet med merknad «jeg godtar ikke de forelagte
planene». Kommunedirektøren vurderte at merknad/innsigelse ikke var grunngitt. Det
fremkom ikke hvorfor nabo var imot tiltaket. Det var derfor vanskelig å vurdere
naboens interesser opp mot søknaden. Protesten ble ikke tatt til følge. Komplett
merknad, protest eller innsigelse skal sendes til ansvarlig søker innen 2 uker etter a
varselet er sendt og grunnlaget for søknaden er gjort tilgjengelig jf. plan- og
bygningsloven § 21-3. Ansvarlig søker eller tiltakshaver skal så sende inn innkomne
merknader med kommentarer til disse, og redegjøre for eventuelt endringer. Det er
ikke kommunens oppgave å kontakte berørte naboer for utdypende forklaring og
informasjon til merknaden. Vår oppgave er å påse at alle berørte naboer og gjenboere
er varslet, og hva de er varslet om.
Uttalelse fra kommunal landbruksrådgiver
GBnr 51/28 Landbruksfaglig vurdering utfra jordloven. Ved en gjennomgang av
dokumentene i saken og i tillegg befaring på gjeldende eiendom, finner kommunens
landbruksavdeling at det ikke er nødvendig med jordlovsbehandling. GBnr 51/28 har
ikke jordbruksareal av betydning og disponerer selv alt areal innenfor tomtegrensen.
Jf. §16 i tomtefesteloven. «Den faktiske rådigheten en fester har over festetomten er
regulert i tomtefesteloven § 16. Hovedregelen her er at fester har den samme
råderetten over eiendommen som en grunneier, så lenge dette gjøres innenfor
rammene av festeformålet.»
Landbrukets interesser
Festetomten kan ikke benyttes til landbruksformål ettersom den er bebygd fra før.
Bygget må i så fall rives. Eksisterende våningshus har et bebygd areal på ca. 72 m2.
Ny hytte har et bebygd areal på 61 m2. Det nye tiltaket har en mindre grunnflate enn
det eksisterende byggmasse. Kommunaldirektøren er kjent med at bonde Kristiansen
slår marken helt inntil husveggen av eksisterende bebyggelse på nordlige og vestlige
side, og ikke til grensene til festetomten. Dette gjør at det er ca. 200 m2 fulldyrket
jord inne på festet tomt. 17.09.1987 ble det utført en kartforretning og oppmåling av
festetomten. Det er grensene fra denne oppmålingen som ligger der den dag i dag.
Det er uheldig at eiendomsgrensene ikke respekteres. Hvis bygget blir revet vil
Kristiansen få ca. 300 m2 fulldyrket jord. Dette vil da være i tillegg til de 200 m2 som
slås fra før, med den forutsetning at jorden er dyrkbar. Hadsel landbrukskontor har
vurdert tiltaket opp mot landbrukets interesser på Haug. Konklusjonen ble at en ny
fritidsbolig tilsidesetter ikke landbrukets interesser i noen grad ettersom dette er en
bebygd festet tomt uten konsesjon. Jordvernet er ivaretatt. Hvorvidt et tiltak er i bruk
eller ikke kan ikke kommunedirektøren ta stilling til eller pålegge tiltakshavere å
gjøre. Folk bruker sine boliger og fritidsboliger forskjellig ut ifra interesser, økonomi,
tid, etc. En fritidsbolig vil uansett medføre en del begrensinger, som at tiltakshaver
ikke kan bo i bygget.
Adkomst og parkering
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Ifølge skylddelingen fra 31.05.1939 har GBnr 51/28 veirett. «Tomten begrenses i syd
av gårdens fellesvei, som gir brukeren av tomten adkomstvei til landeveien og til
sjøen.»
Adkomsten til festetomten er dermed sikret gjennom denne rettigheten. Hva som
angår biloppstillingsplasser og parkering omfattes dette av byggesaksforskriften
(SAK10) kapittel 4 § 4-1 bokstav e punkt 10, mindre tiltak utendørs som ikke krever
søknad eller tillatelse. Det forutsettes at biloppstillingsplassene utføres på egen tomt
og med minst 1 meter avstand fra eiendomsgrensen. Festere skal ikke parkere langs
den private veien frem til festetomten.
Friområde og strandsonen
I kommuneplanens arealdel er tomta også avsatt til friområde. Dette gjelder ikke bare
GBnr 51/28, men alle boligtomter, fritidstomter og gårdsbruk i LNFR-områder. I
utgangspunktet gjelder allmenhetens ferdsel i slike områder, men jf. friluftslovens
bestemmelser gjelder ikke allment friluftsområde på innmark. Med innmark regnes
gårdsplass, hustomt, dyrket mark, engslått og kulturbeite. Selv om festetomta er
avsatt til friområde gir ikke dette allmenheten rett til ferdsel på festetomta i og med
at det er en bebygd tomt med gårdsplass og noe dyrket mark. Dermed blir ikke
friområdets formål tilsidesatt i denne saken.
Hva som angår strandsonen bygges tiltaket i en avstand av 42 meter fra sjøkant. I
dette beltet ligger en privat vei som benyttes som adkomst til 5 eiendommer.
Topografien til landskapet og avstanden til sjøen gjør at den frie ferdselen i
strandsonen bli ivaretatt. Allmenheten blir ikke mer hindret av det eksisterende
våningshuset enn av den nye hytten ettersom de ligger på samme sted.
Kommunedirektøren ønsker allikevel å presisere at en ny hytte kan virke mer
sjenerende for publikum enn et ubebodd hus i dårlig stand.
Fordeler / ulemper
Det har en samfunnsmessig nytte av gamle fritidsboliger blir restaurert og brukt til
det formålet de er godkjent som. Kommunedirektøren er enig i at det ikke er heldig at
en hytte ligger helt inntil en gård. Sakens kjerne kommer allikevel tilbake til det
faktum at det står et våningshus som benyttes som fritidsbolig på festetomten fra før,
og at festere har en evigvarende festerett. Dette er en lovfestet dom uavhengig av
hva kommuneplanen sier om det avsatte formålet til området. Festere kan i
utgangspunktet restaurere våningshuset og bruke det som en feriebolig, og oppnår
dermed samme funksjon som det omsøkte tiltaket. Av økonomiske årsaker har de
valgt å søke om å rive bygget og heller bygge en ny hytte på samme sted. Dyrka
mark til gården på Haug blir ivaretatt. Saken ville vært av helt annen karakter hvis
festetomten ikke var bebygd. Da ville en ny hytte på eiendommen vesentlig tilsidesatt
de lokale landbruksinteressene og vilkårene for dispensasjon ville ikke vært oppfylt.
Ulempene er først og fremst relatert til nabo Kristiansen, som har kommet med klage.
Konsekvenser for sikkerhet, jordvern, helse, miljø og tilgjengelighet har blitt vektlagt.
På gården Haug, som er på ca. 5 350 mål, er det i matrikkelen registrert 2 våningshus
benyttes som fritidsbolig (GBnr 51/28 og 32) og 2 hytter (GBnr 51/10 og 136). Det er
ingen områder på Haug som er avsatt eller regulert til fritidsboligformål i nåværende
arealdel. Statlige myndigheter har heller ikke uttalt seg negativt om dispensasjonen.
Samlet sett vurderes fordelene som større enn ulempene ved å innvilge en ny hytte
på festet tomt. Hvorvidt fordelene er klart større enn ulempene vil alltid være en
subjektiv vurdering ut fra interessene til samfunnet, tiltakshaver og berørte naboer.
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Politisk handlingsrom
Selv om kommunedirektøren innstiller teknisk hovedutvalg til å avvise klagen, kan
saken, med bakgrunn i vurderingen av hensynet bak bestemmelsen, og fordeler og
ulemper, behandles og vurderes annerledes. Dersom politisk nivå oppfatter at
dispensasjonssøknad bør avslås med bakgrunn i saksopplysninger, kan følgende
vurdering og vedtak benyttes som utgangspunkt for et alternativt vedtak i saken:
Etter en samlet og skjønnsmessig vurdering fremstår det som at tiltaket tilsidesetter
hensynet bak bestemmelsen i vesentlig grad. Hadsel kommune vurderer at vilkårene
for dispensasjonen er ikke er oppfylt jf. pbl. § 19-2. Søknad om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel og plan- og bygningsloven § 1-8 avslås. Med hjemmel i lov
27.06.2008 nr.71 om planlegging og byggesaksbehandling §§ 20-1, 21-2, 22-1 til og
med 22-4, og fra 23-3 til og med 23-7, avslår kommunen søknaden om bygging av ny
hytte på festet tomt GBnr 51/28.
Enkeltvedtaket på påklages av tiltakshaver. Frist for å klage er 3 uker etter
mottakelse av svarbrev. En eventuell klage skal være grunngitt og undertegnet.
Konklusjon
Hadsel kommune vurderer at vilkårene for dispensasjonen fortsatt er oppfylt jf. pbl. §
19-2, og kan derfor innvilge dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og plan- og
bygningsloven § 1-8. Klage på vedtak avvises herved.
Miljøkonsekvenser
Et eldre våningshus i dårlig stand rives, og det bygges en ny hytte på samme
sted. Ny hytte vil medføre økt utslipp fra eiendommen.
Økonomikonsekvenser
Tiltakshaver tar alle kostnadene ved søknad. Klage på enkeltvedtak vil føre til
at teknisk etat må bruker mer tid og ressurser på klagebehandling. Klager, som
er en part i saken, kan tilkjennes dekning for vesentlige advokatkostnader som
har vært nødvendige for å få endret vedtaket i saken. Dette forutsetter at
klagen blir tatt til følge og vedtaket endres til klagers gunst.
Andre konsekvenser
Det kan oppstå et dårlig naboskap mellom festere og hjemmelshaver/nabo.
Dette vil påvirke bolysten til begge parter. Dette er utenfor
kommunedirektørens ansvar og virkeområde. Kommunedirektøren fremmer
derfor et forslag om at Kristiansen kan søke om å fradele en tomt til
fritidsboligformål av samme størrelse lenger bort fra gården, mot Haugøya, for
så å inngå et makebytte med festerne. Dette alternativet må oppfylle et par
forutsetninger. Begge parter må være enige i forslaget. Tomten må også ha
innvilget dispensasjon fra kommuneplanens arealdel (LNFR) og plan- og
bygningsloven § 1-8 ettersom tiltaket er i strid med vedtatt arealplan.
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