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Saksliste
Utv.saksnr

Sakstittel

U.Off

Arkivsaksnr

PS 44/14

Referatsaker til Plan- og driftsstyret 31.10.2014

2014/490

PS 45/14

Søknad om avkjøring til kommunal veg,
Oterbakken

2010/4066

PS 46/14

Søknad på tilleggs tomt til 1939/52/6 fnr 20

2009/5543

PS 47/14

Søknad om deling av tillegg der bygget er utafor
tomta, 52/4-4, Sten Nystad

2014/904

PS 48/14

Søknad om tilleggs tomt for sikring av
boligtomta, 1939/62/4

2009/6311

PS 49/14

Tillegg til tomt for sikring av bygninger,
1939/63/13

2009/6312

PS 50/14

Fradeling 65/19 - Marcus Belter, arealer nedenfor
Fv 868

2012/2455

PS 51/14

8.10.13 søker eierne om fradeling fra 1939/49/1,
for ca 23 da til 6 tomter, LB1

2009/8075

PS 52/14

Dispensasjon fra Arealplan '07, 1939/52/7 Ryeng

2014/303

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2014/490 -9

Arkiv:

033

Saksbehandler: Charlotte Heimland
Dato:

23.10.2014

Saksfremlegg
Utvalgssak
44/14

Utvalgsnavn
Storfjord Plan- og driftsstyre

Møtedato
31.10.2014

Referatsaker til Plan- og driftsstyret 31.10.2014
Rådmannens innstilling
Sakene ble referert.

Saksopplysninger
 Brev fra Kåfjord kommune, datert 02.10.2014 – Høring Kommuneplanens samfunnsdel
for Kåfjord kommune- varsel om oppstart av arbeid og høring av planprogram
 Brev fra Kåfjord kommune, datert 30.09.2014 – Melding om vedtak- Sørutskrift:
Revisjon av snøscooterløyper i Kåfjord kommune

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2010/4066 -4

Arkiv:

55/17

Saksbehandler: Joakim Stensrud Nilsen
Dato:

20.10.2014

Saksfremlegg
Utvalgssak
45/14

Utvalgsnavn
Storfjord Plan- og driftsstyre

Møtedato
31.10.2014

Søknad om avkjøring til kommunal veg, Oterbakken
Henvisning til lovverk:
Hb 017
Veglova § 40-43
Reguleringsplan Oterbakken
Vedlegg
1 Kart
2 Reguleringsplan, Oterbakken
Rådmannens innstilling
Tillatelse til avkjørsel innvilges med følgende punkt:
1. Avkjørsel gis som adkomst til bolig.
2. Tillatelsen gjelder plassering som anvist i vedlagt kart, ikke i størrelsesordning.
3. Avkjørselen skal utformes ihht. Håndbok 017 med hensyn til frisiktssoner.
4. Overflatevann skal ledes vekk fra kommunal veg, bekkeløp skal legges i stikkrenne e.l.(se
kart).
5. Ved andre hjemmleshavere enn søker på berørt eiendom, må skriftlig tillatelse foreligge. Kopi
skal sendes kommunen.
6. Sikthindrende skog/kratt skal til enhver tid ryddes bort.
7. Postkassestativ skal ikke plasseres som hinder for sikt og/eller for drift av kommunal veg.
8. Tillatelse om avkjørsel bortfaller etter 3 år dersom ikke benyttet.
9. Dagens avkjørsel til E6 fra eiendommen spærres for motorisert ferdsel.

Saksopplysninger
Reidar Engstad søker om avkjørsel til kommunal veg i Oterbakken, Oteren. Det søkes om
tilknytning for bolig på eiendom 55/17-55/102. I dag har eiendommen adkomst mot E6.
Søknad er ikke ihht vedtatt reguleringsplan for Oterbakken.

Vurdering
Ut fra søknad vil avkjørsel ivareta hensynet til stopp- og frisikt ihht håndbok 017 Veg og
gateutforming. Det anses som greit å innvilge søknad om avkjøring til boligen for å sikre trygg
adkomst.
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TEGNFORKLARING
PBL § 12 Reguleringsformål
Arealformål (pbl §12-5)

Linjer og symboler

Bebyggelse og anlegg (pbl §12-5 ledd nr.1)

X 7690700

Boligbebyggelse
Næringsvirksomhet
Samferdselsanlegg og tekniske infrasttrukturer (pbl §12-5 ledd nr.2)
Veg
Gang- og sykkelveg
Annen veggrunn - grøntareal
Kollektivnett
Trase for teknisk infrastruktur

Regulert tomtegrense
Byggegrense
X 7690700
Omriss av planlagt bebyggelse
Omriss av eksisterende bebyggelse
Regulert senterlinje
Frisiktlinje i vegkryss
Regulert kjørefelt
Formålsgrense
Hensynsonegrense
Høydekurve 5m
Avkjørsel

Grønnstreuktur (pbl §12-5 ledd nr.3)
Grønnstruktur

Reguleringsplan for Oterbakken Boligfelt
I Medhold til plan og bygningsloven § 12-12 har Storfjord kommunestyre i møte
den 19.05.2010 som sak vedtatt denne reguleringsplanen med tilhørende
bestemmelser. Planen er tegnet inn på kartet etter i samsvar med
kommunestyrets vedtak.
Storfjord den..................

N

................................................
Ordfører

Ekvidistanse

1

m

Kartmålestokk 1:1000

REGULERINGSPLAN

Kartblad:

Oterbakken Boligfelt

Kartprodusent:

Storfjord kommune
MED TILHØRENDE REGULERINGSBESTEMMELSER

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN
Revisjon

X 7690600

SAKSNR.

DATO

SIGN.

19.03.2010 / 06.05.2010 /31.05.2010
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Kommunestyrets vedtak:
3. gangs behandling i det faste utvalget for plansaker
Offentlig ettersyn fra ..............................til ...........................................
2. gangs behandling i det faste utvalget for plansaker
Offentlig ettersyn fra 24.03.2010 til 05.05.2010
1. gangs behandling i det faste utvalget for plansaker
Kunngjøring av oppstart av planarbeidet
PLANEN UTARBEIDET AV:

24.10

20/10

10.05.2010

22/10

05.05.2010

22/10

16.03.2010
11.02.2010

PLANNR.
19392010001

SS

X 7690600
SS
SS
SS

SAKSBEH.
Se, SSØ

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2009/5543 -42

Arkiv:

1939/52/6

Saksbehandler: Rolf Krag
Dato:

12.10.2014

Saksfremlegg
Utvalgssak
46/14

Utvalgsnavn
Storfjord Plan- og driftsstyre

Møtedato
31.10.2014

Søknad på tilleggs tomt til 1939/52/6 fnr 20, Åsen byggefelt
Henvisning til lovverk:
Plan og bygningsloven § 21-4,
Forvaltningsloven § 28,
Rådmannens innstilling
1. Søknaden på tilleggs tomt til 52/6 f nr 20 godkjennes med inntil 1 da.
2. Faktura for oppretting av grunneiendom og tinglysingsgebyr sendes Håkon Asplund, 9046
Oteren
3. Gebyrregulativ for 2013 fastsetter fakturabeløpet:
Tinglysingsgebyr: kr. 525,Oppretting av grunneiendom ihht arelplan: kr. 8757,- Fakturabeløp til sammen: kr. 9282,4. Faktura må være betalt i sin helhet før den nye matrikkelenheten tinglyses.
5. Dette vedtaket gjelder i 3 år fra vedtaksdato.

Saksopplysninger
Det er tidligere søkt på fradelinger i samme område og til samme formål.
Arealet er, i arealplanen, avsatt og godkjent til boligbygging. I møte 14.6.11 ble det referert at
søknader på tomter i feltet var sendt på høring. 11 tomter er allerede fradelt og bebygd.
52/6 eies av Hege og Kristen Figenschau, 15.8.13 søker de om fradeling uten å oppgi areal.
Parsellen, som Håkan og Maija Asplund ønsker som tillegg til sin tomt, ligger mellom deres
tomt og høgspentlinje. Eksisterende tomt, fnr 20, er på ca 860 m2. Gjenværende areal mellom
tomta og høgspentlinja er på over 1 da, uten høvelig/naturlig adkomst. Langs tomta f.nr 20 går
en gangsti til utmarka.

Vurdering
Arealet som søkes som tillegg til 52/6 f nr 20 er ikke høvelig for boligbygging. Det kan derfor
godkjennes utvidelse av tomt fnr 20. Arealplanen tillater arealet bebygd til boliger.
Det søkes om et tillegg uten angivelse av areal, Storfjord kommune anser at et areal på 1 da vil
være høvelig.
Søknader på tomter i feltet er i arealplanen lagt ut til boligbygging og har tidligere vært på
høring uten merknader.

Journalføring/stempel:
1":41Søknad om tiltak; oppretting
matrikkelenhet

LI

eller endring av
'

(deling). Pb1§ 93 h

Storfjord kommune
Krav om matrikulering

av enhet(er) som ikke

Hatteng

krever behandling etter pbl § 93 h, eller
oppmålingsforretning
etter ml § 33.
nin§ 5, sisteleddogmatrikkelforskr.§§43-48
ISZRekvisisjon
MI§33

9046 OTEREN

av oppmålingsforretning.

post@storfjord.kommune.no

Bnr.Festenr.

Gnr.

6

Bruksnavnladresse:

Søknad om tiltak
(deling) etter, plol § 93 h
og matrikulering etter
ml § 5.

Krav om matrikulering
av enheter som ikke
krever behandling etter
pbl §93 h, eller
oppmålingsforretning
ette ml § 33.

,Seksjonsnr.

Sakstype,pb193h,opprettingav

Delingi hht.

Søknadomdispensasjonjf. pb1§19-1:

y) Ny grunneiendom

0 Reguleringsplan

D Plan og bygningslov

D Ny anleggseiendom

D Bebyggelsesplan (eldre lovverk)

,kj Kommuneplan

D Nytt jordsameie

0 Privat forslag

R:1Reguleringsplan

D Arealoverføring

0 Annet

0 Bebyggelsesplan (eldre lovverk)

-

13 Matrikulering av enheter, herunder retter (festeforhold, bruksretter o.a) som er tildelt matrikkehunnmer etter tidligere
regelverk (ml § 5, siste ledd)
D Matrikulering av eksisterendeumatrikulertenhet (matrikkelforskr. § 31)

0 Registrering av uregistrertjordsameie (matrikkelforskr. § 32)
D Seksjonering / reseksjonering uten uteareal (eierseksjonsloven)
D Sammenslåing (matrikkelforskr. § 43)

o Føring av referanse til eksisterendegrense, (matrikkelforskr. § 44)
EI Annet (angi hjemmel):

Rekvisisjon av
oppmålingsforretning,
Ml § 33.

Oppmålingsforretningfor matrikkelenhet(er)i henholdtil tillatelse(delingsvedtak)etter pb1§93h:
X Grunneiendom El Anleggselendom0 Jordsameie 13 Arealoverføring
Må besvares:
A) 'IgtØnskesgjennomførtuten
ugrunnet opphold.
(Kommunensfrister 16 uker etter
pb1-vedtak,§ 93h+ eventvinterforskrift,matrikIcel
forskriften§
18.3)
Foretrukket mnd el dato for
forretningen:

B) El Ønskerå utsetteoppmåling
ogmatrikuleringtil mnd angitt
nedenfor (Kanetterrekvirentens
ønskeutsettesi inntil3 år,Etter3 år
faller tillatelsenetterpb1§ 93.hbort.)
Foretrukket mnd el dato for
forretningen:

C) 0 Ønskeretter særlige
grunner å gjennomføre
matrikulering,menutsette
fullføringav oppmålingsforretningen.
(matrikkelforskriften
§25).
Kommunenfasetterfrist for
fullføring,ikkelengerenn 2 år.

Foralt C); angivelseavsærligegrunner(eventuelti egetvedlegg):

Oppmålingsforretningfor matrikkelenhet(er)somikke krever tillatelse(delingsvedtak)etter pb1§93h:
(Kommunensfrister 16 uker etter komplett rekvisisjon + eventuellvinterforskrift, matrikkelforskrifien§ 18.3.)
O Klarleggingav eksisterende grenser (eventuelt grensepåvisning) (matrikkelforskr.§ 36)
D Grensejustering (matrikkelforskr. § 34)
0 Uteareal til eierseksjon (eierseksjonsloven§ 7, matrikkelforskr. § 35)
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benyttes
til

0 Selvstendigeggsareal
bruksenhetN

FLkovk

GnriBnr./Fnr./Snr.

til

Till—_

-,

\K BolighusD

CtsvLutot
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6 -~ Z_C)

OffentligvirksomhetD

Offentligfriluftsområde

D Fritidshus1=1

Landbruk/Fiske0

Offentligveg

O 1ndustri/Bergverk0

Naturvern0

Kommunikasjonsareal/tekn.
anlegg

O Varehandel/bank/fors
ikring/hotell/restaurant
Adkomst

»
0 Europaveg
/fylkesveggl

Kommunalveg1=1

Privatveg

Pbl§ 66.1
Vegloven
§§40-43

Vannforsyning
Pbl§ 65
Avløp

D NyavkjørselfraoffentligvegD

Utvidetbrukaveksisterendeavkjørsel

D Avkjørselstillatelse
gitt(vedlegges)D

Søknadomavkjørseltillatelse
vedleggesD

-1Z1Offentligvannverk0

Adkomstsikretifølge
vedlagtedokument

Privatfellesvannverk.
Tilknytningstillatelse
vedlegges

1=1Annet:

--...j4
OffentligavløpsanleggD

P131.
§ 66.2

Privatenkeltanlegg

Beskriv:

D Privatfellesanlegg
1=1Utslippstillatelse
gitt(vedlegges)D

Søkn.omutslippstillatelse
vedleggesD

Avløpsikretifølgevedlagtedokument

Nr. fra - til
Partsliste/naboliste (alternativtnyttess. 4 ellerkvitteringsskjema
forrekommandert
sending)
Kart og situasjonsplaner
Avtale om veg/adkomst, inkl. kart
Private servitutter
Uttalelser/samtykke fra andre offentlige myndigheter
Skjema for krav om sammenslåing
Andre avtaler, dokumentasjon
Andre vedlegg
Bekreftelse på/erklæring om at det er ordnet opp i / ikke foreligger heftelser,
urådigheter eller andre restriksjoner som er til hinder for matrikulering

Ikke relevant
D
D
D

D
D
D
D
D
D
D
D

I,

41,1N
t, Vifi-1.fliderkii

fter
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Andre opplysninger
(for eksempelrettighetshavere av
betydning)
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Postnr:.
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Underskrift

Sted:r

Fakturaadresse:

Navn:

(Dersom dette er en annen enn

hjemmelshaver):

Daly

,114,k,43ptv

Undersk1.1..-

Postnr:

q0 £1.
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Eventuelt utfyllende merknader:
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Navn:

Adresse:

Navn:

Adresse:

Eiendom (gnr., bnr., fm., snr):

Partsstilling:

Eiendom (gar., bnr., far., snr):

Partsstilling:

Sted:

Underskrift:

Sted:

Underskrift:

Navn:

Adresse

Navn:

Adresse:

Eiendom (gnr., bnr., far., snr):

Partsstilling:

Eiendom (gnr., bnr., far., snr):

Partsstilling:

Sted:

Underskrift:

Sted:

Underskrift:

Navn:

Adresse:

Navn:

Adresse:

Eiendom (gnr., bnr., fnr., snr):

Partsstilling:

Eiendom (gnr., bnr., fnr., snr):

Partsstilling:

Sted:

Underskrift:

Sted:

Undersicrift:

Navn:
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Navn:

Adresse:

Eiendom (gur., bnr., fnr., snr):

Partsstilling:

Eiendom (gar., bnr., fnr., snr):

Partsstilling:

Underskrift:

Sted:

Underskrift:

Navn:

Adresse:

Navn:

Adresse:

Eiendom (gnr., bnr., fttr., snr):

Partsstilling:

Eiendom (gnr., bnr., fra., snr):

Partsstilling:

Underskrift:

Sted:

Underskrift:

Sted:

Sted:

Dato:

Dato:

Dato:

' Dato:

Dato:

Dato:

Dato:

Dato:

Dato:

Dato:
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Håkan Asplund
Åsen Vestre
9046 Oteren

15.08.2013

Storfjord Kommune
Teknisk etat

Vedr. bygging av garasje Åsen Vestre

Ønsker å bygge garasje på 50kvm. Ser nå at min festetomt
med eier av området Kristen Are Figenshau om tilleggstomt.

er alt for liten. Får ikke plass . Har avtalt
Ønsker å benytte område bak mitt hus.

Vet at det ikke er regulert enda men ser at noen stolper er slått ned i området.

Det er nok satt for

små tomter og område bak er ikke egnet som en egen tomt til hus. Blir derfor å benytte meg av dette
området for å få bygget garasje. Dette etter avtale med grunneier.

Håper dette kan løses slik at bygging av garasje kan starte i høst, og at jeg ikke trenger å vente på en
arealplan som jeg har forstått

har stoppet opp. Med at jeg benytter meg av dette tilleggsområdet

ser

jeg ikke noen grunn til at jeg skal bli berørt av noen videre plan bak hus.

Er for øvrig bortreist 3 uker fremover og håper på positiv tilbakemelding.

Dersom dere har spørsmål

kan disse rettes til min mail adresse da jeg følger med denne hver dag. Mail adresse er;
Haakan70PHotmail.com

Håkan Asplund/

IlitkE
illt"11110
nilimem
nunkiem
nonfi

ffi STATENS BYGNINGSTEKNISKE

ETAT

Blankett 5153

I3erører tiltaket eksisterende
eller frerntidige arbeidsplasser?

Søknad om tiltak uten ansvarsrett
etter plan- og bygningsloven § 20-2

Nei

Hvis ja, skal samtykke innhentes fra
Arbeidstilsynet før igangsetting av tiltaket.Byggblankett 5177 med vedlegg.

Oppfylles vilkårene for 3 ukers
saksbehandling, jf, § 21-7 annet ledd?

Nei

Ja

Berører tiltaket byggverk oppført før 1850,
jf. Kulturminneloven § 25, andre ledd?

- tiltaket er i samsvar med arealplaner, plan- og bygningsloven
med forskrifter
- ikke behov for tillatelse/samtykke/uttalelse fra annen myndighet

Ja

Nei

Hvis ja, skal uttalelse fra fylkeskommunen foreligge før
igangsettelse av tiltaket.
Opplysninger gitt i søknaden eller vedlegg til søknaden vil
bli registrert i matrikkelen.

Dersom det foreligger merknader fra naboer eller gjenboere, må det forellgge tillatelse fra kommunen før tiltaket igangsettes.
Søknaden gjelder
GI

Eiendom/
byggested

Bnr.I

Feskenr.I

Seksjonsnr.

116-r.2 -

Adres,strs

tiecre

-c•-

Bygningsnr.I

Bolignr.I

p¥?4,6„

I PoststecL

Kommune

/01?Sle1A

Mindre tiltak ttl bebygd eiendom, pb1§ 20-2 bokstav a) og SAK10 § 3-1
_

5 7beR,.Ic, b

-,

n

Tilbygg < 50 m2
Frittliggende bygning (ikke boligformål) < 70 m2
AntennesystemSkilt/reklame
Driftsbygning i landbruket med samlet bruksareal (BRA) mindre enn 1000 kvm, jf. pbl § 20-2 bokstav b) og SAK10 § 3-2
Tiltakets art

Midlertidig bygning, konstruksjon eller anlegg, pbl § 20-2 bokstav c) (som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år)
Bruksendring (fra tilleggsdel til hoveddel og motsatt innenfor en bruksenhet)
Planlagt bruk/formålI

Beskriv_

GiAftAS1L-r

Porhåndskonferanse
Pbl § 21-1

Forhåndskonferanse er avholdt

Dispensasjonssøknad

Ja

Ne

i

og fravik fra TEK

Det søkes dispensasjon fra bestemmelsene i: (begrunnelse for dispensasjon gis på eget ark)

Pb1 Kap. 19

_____
,,
Plan- og bygningsloven med forskrifterII

Kommunale vedtekter/,____,
forskrifter til pblII

Vedlegg nr.

ArealplanerVegloven

BV
Bellegg nr.

Pb1§ 31 - 2

Det søkes om fravik fra TEK for eksisterende byggverk (pbl § 31-2)Redeg

jørelee i eget vedlegg

Arealdisponering
Sett kryss for gjeldende plan

Arealdel av kommuneplanReguleringsplann

Bebyggelsesplan

Navn på plan.

tP/GC'il 94,4k,

Planstatus
Mv.

Reguleringsformål i arealdel av kommuneplan/reguleringsplan/bebyggelsesplan

-

beskriv

Velg aktuell kolonne iht. beregningsrege
%-BYA

Tomtearealet

BYA

GradavutnYttingiht. gjeldendeplan

%

Byggeområde/grunneiendom**

m2

angitt i gjeldende plan*

%-BRA / %-TU
m2

BRA

U-grad
m2

%

m2

m2

m2

C. Ev.arealsomtrekkesfra iht.beregn.regler

Ev.arealsomleggestil iht.beregn.regler

+m2
m2

Beregnettomteareal(b- c) eller(b + d)
Arealbenevnelser

m2 BYA

m2BRA

m2

m2

Arealeksisterendebebyggelse

m2

m2

m2

Arealny bebyggelse

m2

Parkeringsareal

+m2

Sumareal

=

Beregnetgradav utnytting(jf.e.ogj.)***

2

m

+m2

+m2

+m2

+

=m2

=m2

%

=m2

m2BRA

m2

f.Beregnetmaks.byggearealiht.plan (jf.a.og e.)

Grad av
utnytting

m2

=

m2 BYA

m2

m2

+m2
+m2

=m2

=m2

%

**Dersom areal i rad b ikke er fremkommet av målebrev, beskriv nærmere
***

m2

+m2

*Skal beregning av utnyttingsgrad skje etter annen regel, beskriv nærmere

m2
Vedlegg nr.

QVedlegg nr.

QVedlegg nr.

Vis ev. underlag for beregningen av grad av utnytting i vedlegg

TIlleggspplysninger

m2

M2

+
m2

m2 BTA

m2

Q

-

om areal på ny bebyggelse

Skjer beregningen ovenfor
i m2 BRA, oppgi også:Bebygd

areal:

m2 BYA

Skjer beregningen ovenfor
i m2 BYA oppgi også:Bruksareal:

m2BRA

Er beregningen foretatt i m2 BTA, oppgi både bebygd areal og bruksareal.
utgitt av Statens bygningstekniske etat 01.03.2011
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Arealdisponering

(forts.)

Plassering
av tiltaket

Kan høyspent kraftlinje være i konflikt med tiltaket?JaNei

Vedlegg nr.

Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert

Q

—

Kan vann og avløpssledninger være i konflikt med tiltaket?JaNei

Vedlegg nr.

Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert

Q—

Tilknytning til veg-og ledningsnett
Adkomst
vegloven
§§340-427-4
pb l §

Gir tiltaket ny/endret
adkomst
—-- i Ja

Tomta har adkomst til følgende veg som er opparbeidet og åpen for alminnelig ferdsel:

Nei
—

_Nei

1Riksveg/fylkesvegEr

avkjøringstillatelse gitt?

IKommunal vegEr

avkjøringstillatelse gitt?

Ja

Ii

IPrivat vegEr

vegrett sikret ved tinglyst erklæring? n

Ja

r---- Nei

Ja

Nei

Tilknytning i forhold til tomta
Offentlig vannverk
Vannforsyning

—

IAnnen privat vannforsyning,

pbl §§ 27-2,
27-3

Beskriv

Privat vannverk

Vedlegg nr.

innlagt vann

Q —

privat vannforsyning,vann innlagt
Annenikke
Dersom vanntilførsel forutsetter tilknytning til annen privat ledning eller krysser annens grunn,
foreligger rettighet ved tinglyst erklæring?

Ja

Nei

Ja

Nei

Tilknytning i forhold til tomta
. Offentlig avløpsanlegg
Privat avløpsanleggSkal

Avløp
pbl §§ 27-2,
27-3

det installeres vannklosett?
Foreligger utslippstillatelse?

Ja

Nei

I Ja

Nei

Dersom avløpsanlegg forutsetter tilknytning til annen privat ledning eller krysser annens grunn,
foreligger rettighet ved tinglyst erklæring?

Vedlegg nr.

QOvervann

Takvann/overvann føres til:

Avløpssystem

Terreng

Vediegg
Beskrivelse av vedlegg

Gruppe

Nr. fra —til

Ikke
relevant

Dispensasjonssøknader
Nabovarsling (gjenpart/nabomerknader/

kommentarer til nabomerknader)

Situasjonsplan/avkjøringsplan
Tegninger plan, snitt, fasade (eksisterende)
Tegninger plan, snitt, fasade (ny)
Uttalelse/vedtak fra annen offentlig myndighet
Andre vedlegg

Erklæring og underskrift

Tiltakshaver
Tiltakshaver forplikter seg til å la gjennomføre tiltaket iht. plan- og bygningsloven (pb1)og byggteknisk forskrift
Navn

Telefon (dagtid)

Adresse

Postnr.I

DatoI

Underskritt

Poststed

E-post

Gjentas med blokkbokstaver

@ Utgitt av Statens bygningstekniske

Mobiltelefon

Eventuelt organisasjonsnr.

etat

01.03.2011
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Kartutskrift
17m

Målestokk1:745

o
III

1:Z
7.,

52/6/20
(i?1.

/ 6 / 19\
030R630

-„.

•

I

Vedlegg nr.

"

Kommunens saksnr

C-'

G enpart av nabovarsel
or tiltak

etter

plan-

og bygning

Til kommune

64r-j-juvd

KA-L44-U

Tiltak på eiendörnmen:

•

Gnr.

I Festenr.

I Bnr.

5 Z.

(c)

Adresse

(ied-re_

/93-fi-1
Postnr.

„
I Seksjonsnr.

Poststed

ciO(IG
Bler„estercu4

TE/2-0\J
hpid

Det varsles herved om
Søknad om tiltak som krever tillatelse etter plan- og bygningsloven

§ 93..

NybyggAnlegg

'Endring ayfasade

RivingSkilt

pendornsdeling

Innhegning mot veg
Annet

Melding

eller.bdttfeste

Bruksendring

- beskriv

ofri tittaketter

Driftsbygning

plan- og.bygningsloVen

i landbruket pbr §-81

Mindre byggearbeid
Skilt
Beskriv nærmere hva nabc~rselet

A'rW:
gjelder

sra

,

Vedlegg
Beskrivelse av vedlegg-

Gruppe

Dispensasjonssøknader
Situasjonsplan
Fasadetegninger

og snitt

—

-

Ansvarlig søkers postadresse
Søknaden et lagt ut på besøksadresse:
Eventuelle rfierknader må være kåmmet"til ansvar¥søker infren.2iJker httek et.detteNiaraeler sendt. (KoPi.kan sendes komMunen).
,
.1Kommunens adresse
Meldingen kan sedshoS kommunen på adtesse:
Eventuelle merkfieder'må Være kommet til kemmunen innen aUkar etter at dette vaieel ar aendt.

-

Underskrift (tiltakshaver eller ansvarlig søker)

årZ1161‘.
NBRnt.

51.:55

Festenr.

Bnr.

Seksjonsnr.

Adresse

g
Nabo-/gjenboer-eiendom
Bnr.
Festenr.

Gnr.

C2

Adresse

<=f-

5e'X'

Nebo/gjenboereiendoms
Seksjonsnr.

Eiers/festers nav,

Adresse

•

Postnr.

Poststed

70

Varset er mottåtti

Sign.

Nabo/gjenboereiendoms

Nabo71gjenbeerelendom
Gnr.I

Bnr.I

Festenr.I

Seksjonsnr.

Postnr.I

I Poststed

kvittering for motiatt varsel
.
_Personlig
TA Samtykker
le VarSel er Mottatt

4sdwr V6-srnb-

DatoI

Sign.

cp,c../..
4..."- ,----:

57- i')

t tiltaket

Bnr.I

Festenr.I

Nabeigjenboeieiendoms
Seksjonsnr.

t-xecr._

yarsel er mettatt

-

")<Samtykker

Nab6 7/ d Rbo-&.ei

i tiltaket

q

.....(2.fh

-11

ndom

I Festenr.

Nabo/gjenboereiendoms
I Seksjonsnr.

5

eiers/festerS

navn

Elers/feZias
Adresse

6\-(10

9

CA-e/'`)
>c:1Samtykker

Nabo-/gjenboerelendom
I Festenr.

Bnr.

tilteket

Poststedets reg.nr.

()
I Sign

Dato

,Pereenlig:kvitterWer mettatt VarSal"
VarSel er rnOttatt :

I Postste

Poster.

I Poststed

/g

:

Nabo/gjenbdereiendorhs
Seksjonsnr.

eierS/festers navn

Elers/festers navn

AdresSe

Adresse

Postnr.

Poststedetsreg.nr.

Poststed 1._
I Sign.

1

1;

Adresse

Gnr.

CQ/tei3

qa,1 6dl

I Bnr.

Postnr.

A

Postnr.I

I

96(k,•,ey-c,"-)

Gnr.

naVn

Adresse

Pereonlig kVittenngfor MOttattVareel
X:

eiers/festers

Eim/festers nav

6
Adresse
Postnr.Postste

Poststedetsreg.nr.

Poststed

Nabo-/gjentiberetendoM
Gnr.e....I

pevn

Adresse

'»t5i,1 1./dr4kr

Postnr.

eiers/festere

Eiers/festers navn

6 et 4 -(1 i»44dt)es

i`i

S'
Adresse ,

Poststedets reg.nr.

V(

.Z.zr

Sarintykkeri tittaket

navn

/41)

Dato

fOrMettatt
Vårsel
,

eiers/festers

Poststed

P9nr.
0

PersOnkkVitterin
.

/(J)

„‘?".9

1#

•

Srke

Postnr.

Poststed

'Dato

Personlig kvittering forTnottatt vareel
Varsel, er mottatr

fl

Samtykkerl

I Poststed

Poststedets reg.nr.

I Sign.

tiltaket

Det er per dags dato innlevert rekommandert
sending til ovennevnte adressatr.
Samlet antall sendinger:

NBR nr. 5155

Sign.

Nr. 705155 Sem & Stenersen Prokom AS, Oslo 7-2003
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2014/904 -3

Arkiv:

L33

Saksbehandler: Rolf Krag
Dato:

13.10.2014

Saksfremlegg
Utvalgssak
47/14

Utvalgsnavn
Storfjord Plan- og driftsstyre

Møtedato
31.10.2014

Søknad om deling av tillegg der bygget er utafor tomta, 52/4-4, Sten Nystad
Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven
* Plan og bygningsloven §§ 20-1, m, 21-4, 19-1, 19-2
* Forvaltningsloven § 28,
Vedlegg
1 Søknad om deling av 52/4, tillegg til 52/4-4, Signaldalen.

Rådmannens innstilling
Med grunnlag i plan- og bygningsloven paragraf 19-2, innvilges dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel på følgende vilkår:
1. Det tillates fradelt et areal på inntil 480 m2 fra matrikkelenhet 52/4 .
2. Arealet skal benyttes som tillegg til fritidseiendom 52/4-4
3. Faktura for oppmåling og tinglysing etter kommunalt regulativ, sendes rekvirent Sten Egil
Nystad, Signaldalen, 9046 Oteren.
Fakturagrunnlag 2014: Oppmålingsgebyr kr. 11451,- (16203 620 303)
Tinglysingsgebyr kr. 525,- (16280 620 303)
6. Denne fradelingstillatelsen gjelder i 3 år fra vedtaksdato.
8. Dispensasjonen gjelder kun for denne fradelingen.
9. Skjøte og sammenføyningsattest mellom kjøper og selger skal tinglyses straks selger mottar
melding om at den nye matrikkelenheten er tinglyst.

Saksopplysninger
Arealet hvor fritidshuset ligger er LNFR-område. Søknaden av 5/3-14 fra Sten Nystad er for
deling av tilleggs tomt til fritidshus fra g/b nr 52/4, og dispensasjon fra bestemmelsene i
arealplanen. Fritidshuset er bygget utenfor tomta, det ønskes nå et tillegg slik at bygget blir på
egen tomt.

Vurdering
Søknaden gjelder et area som allerede er lovlig nedbygget, og kan derfor fradeles. Kommunen
har myndighet til gi dispensasjon.
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Deling av grunneiendom (KF-415)
Versjon: 9 (Produksjon) Status endret : 24.01.2013 07:04:54
Innledning
Gårds- og bruksnummer
Hvem er innsender

av rekvisisjonen

,O,Hjemmelshaver0

Ansvarlig

søker

Gnr.
-1,
Bnr.
Fnr.
Snr.

Adresse
Gatenavn / Bruksnavn

,.

Postnummer,,./j.

C

----»i1
Poststed
7)

l/-,--.")
'I ,---u'

-,--

Deling i henhold til pbl. § 26-1
Reguleringsplan
rlyrivat

Bebyggelsesplan

forslag

Godkjent tomtedelingsplan

Søknad om dispensasjon,

råPlan-

jf. pbl. § 19-1, fra bestemmelser

og bygningslov•

[1 Kommuneplan•

i

Forskrift

Vedtekt

Reguleringsplan

Bebyggelsesplan

Andre kommentarer
- ---,--

t,_
((

(i

1 Ci''

/).)(_

i

/i...

//
/

Arealoppgave
Areal for eksisterende tomt
—
--) -1 / \ i -\
1._

, _,.,

ft

Areal,som ønskes fradelt / bortfestet,
..-I<.H

17

/P1„

-;-,<ki/

1<(

t'

,7,)

_

Defaljert arealoppgave der man arigir bruken for gjenværende og fradelt/bortfestet tomt.

Areal gjenværende tomt
1 Bebygdareal
2 Dyrketmark
3 Skogsareal
4 Annet ubebygdareal

Deling av grunneiendom (KF-415) - side 1

Areal fradelt/ bortfestettomt

,(

Sum gjenværende

Sum totalt areal

areal

Sum fradelt/bortfestet

areal

Parseller
Spesifikasjon av parseller det er søkt om fradeling for
Parsell nr.

Areal ca kvm

-

s'k.-.',j

Parsell skal benyttes til

g-'0 ;\

...1,

Navn og adresse på ev.
kjøper/fester

(:,

I

iic,‘.,
c7

.1
!2) Ja0

Nei
Gnr

Areal kvm
L'

,i`1'`,C

, \

1

Bnr
ui

))--

_ i ....1 _.,tr,_ I,
\

Atkomst - pbl. § 66.1 oq vegloven

§§ 40-43

ne.Riks-/fylkesveg

Kommunal

Privat veg

veg

Ny avkjørsel fra offentlig veg

Utvidet bruk av eksisterende

avkjørsel

Avkjørselstillatelse

gitt

Atkomst sikret ifølge vedlagte dokument
Vannforsyning

- pbl. § 65

Offentlig vannverk
Privat fellesvannverk.

Tilknytningstillatelse

vedlegges.

Annet:
Avløp - pbl. § 66.2
Offentlig avløpsanlegg•
Utslippstillatelse

Privat fellesanlegg•

gitt•

Søknad om utslippstillatelse•
Ved privat fellesanlegg/enkeltanlegg beskriv nærmere

Avløpet må være sikret i henhold til vedlagt dokumentasjon og utslippstillatelse må vedlegges

Parter

Deling av grunneiendom (KF-415) - side 2

Privat enkeltanlegg
Avløp sikret

-,
_,
-\

Skal en eller flere parseller benyttes til tilleggsareal?

Parsell nr.

)./

L ,,

i--).)..1

Hjemmelshaver

,-(--\,A, L'f-

—

Adresse

-•_7!(

\(11/4,11.-\

--it.-±-=--

I\2-1

_

Etternavn

'k(

..,I

Fornavn

.

(,i.';I.

\_,

Postnummer

'1(:-

:"'
t:

( i(:

)' 1-"'

\--)

Poststed
Telefon
1l
E-post

,..-..___
/7--,

fr'_S'
gi,tvttes detkrisvarlig

søker for søknaden?

5"

,..

/

(../1

7-Nei ,,,
Ansvarligrsø er
Organisasjonsnummer
Foretak
Adresse
Postnummer
Poststed
Telefon
E-post

Parter

6)-1

- 1/4.

Crt",kb

-\

Hjemmelshaver
Fornavn

-

,
'', \--;:_,

-\ (

__;-

''->,

.:.\ ---( -

W-1
--v
--)

.-

Etternavn
/

(,-

,..._C. ---\

\ -‘,

Adresse----

. )
-

*--\

\-.

Postnummer

i

,----k\_ .\--: \ , 1 &.
-

>

,.i
''

)

Poststed

C 'N\1
Telefon
E-post

,

((,.

-C

,

'
r

; (-1 1

c-{,;(
\k

((:) \lid"r
De_,5gav grunneiendom (KF-415) - side 3

("LtiC9

Ansvarliqsøker
Organisasjonsnummer
Foretak
Kontaktperson
Adresse
Postnummer
Poststed
Telefon
E-post

AW q-ebicirrx
&/-)c-(Å°

deb-)cks-5a-16,-,

hi
J/6;iciv

)

Jiz-d
dcd

(7'd

22

/i

\ku(£
°(,,Tor
ovy\

9,451.(4~
'

SO.~-\,\--rvkte,

Deling av grunneiendom (KF-415) - side 4
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2009/6311 -8

Arkiv:

1939/62/4

Saksbehandler: Rolf Krag
Dato:

18.10.2014

Saksfremlegg
Utvalgssak
48/14

Utvalgsnavn
Storfjord Plan- og driftsstyre

Møtedato
31.10.2014

Søknad om tilleggs tomt for sikring av boligtomta, 1939/62/4
Henvisning til lovverk:
Pbl § 21-4, 19-2
Saksopplysninger
Asgeir Heiskel søkte 14/5-09 på godkjenning av tilleggs tomt til Roger Heiskel. Boligtomta, til
Roger Heiskel, ligger på kanten av en elvedal mellom vegen og fjæra. Arealet skal brukes til å
sikre tomta mot utgliding.
.
Grunneierne på begge sidene av grensen/tomta søker på tillegg til samme formål.
Sektormyndigheter har fått tilsendt saka. NVE har en tilbakemelding som det er tatt hensyn til i
vedtaket.
Vurdering
Tilleggene, fra 62/4 og fra 63/3, skal være ledd i sikring av tomta.
Storfjord kommune regner med at tomteeieren gjør tiltak i samarbeid med NVE, se henvendelse
fra NVE.
Rådmannens innstilling
Med grunnlag i plan- og bygningsloven § 19-2, innvilges dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel, for fradeling på følgende vilkår:
1. Tomte tillegget skal være ca 250 m2.
2. Faktura for oppretting av grunneiendom og tinglysingsgebyr sendes Asgeir Heiskel, 9046
Oteren
3. Gebyrregulativ for 2009 fastsetter fakturabeløpet:
Tinglysingsgebyr: kr. 525,- , kto nr 11959620303
Oppretting av grunneiendom ihht arelplan: kr. 6936,- kto nr 16203620303
- Fakturabeløp til sammen: kr. 7461,4. Faktura må være betalt i sin helhet før den nye matrikkelenheten tinglyses.

5. Dette vedtaket gjelder i 3 år fra vedtaksdato.

J.nr.

fl Rekvisisjonav kartforretning
RI 1;knadom deling av grunnelendom
jf kap. 2 og 31 delingslovenav 23. juni 1978 med tilhørende
forskrifter og § 93 1. ledd h) jf §§ 63 og 66 i plan- og
bygningslovenav 14. juni 1985
- Til oppmålingsmyndigheten

cl

6-rr-li
•• -

Skriv Ikke herl

Gnr

Elendom
før deling

Festenr

Bnr

Seksjonsnr

Bruksnavnetdresse

Kartforretningover
- hele grunneiendommenuten deling

Det
rekvIreres/
søkes om

B - festegrunn
C - enkeltegrenselinjer,grensejusteringer

D GrensepåvIsningetter målebrev
E DelIngav grunnelendommed kartionetning
over parsell

Annet

Deling I h t
pb1§ 63
sok000 om

Regulenngsplan
Bebyggelsesplan
-jf pb1g 7, fra bestemmelser

disPensash

plan- og bygn.lov

Godkjent
tomtedelln
vedtekt

lan

kommune lan

forskrift

•

Privat forslag
reguleringsplan
bebyg elsesplan

. • - -

. •
.
2
3
4
5
6
OvertiateFulldyrka dyrka
Produktiv Produldiv Annet
Myr
areal
areal
barskog lauvskog skogareal

1

Eiendommen FØR
deIing/bortfesting
Gnr, bnr, testenr

Areal som ønskes
fradelbbortfestet (I alt)
* jf 7 - beskriv erealet

3cCJoS{Lt

czrn

Andre
opplysninger
(f eks andre
rettighetshavere av
betydning)
Navn

Hjemmelshaver(e)

Adresse/telefon
Sget

e‘Sfr,-,)
Dato

Sted

Underskritt

edere,,

Underskrift

-(11••/

7
Annet
ubebygd
areal

8

9

10
-

Bebygd
areal

Sum
areal

Dyrkbart
(2 - 7)

2
•
, •j: 4,„5.
t 1,y

7,y=

Det må legges vectkarVorienterenderiss og andre dokumentersom viser grenser og naboforhold.Nabooppgavennedenfor
må tylles ut Ved søknad om deling må det legges ved gjenpart av nabovarsel-ogkvittering for at varsel er gittkendt.
Onr

Festenr

Eters/festers
navnog adresse

(-5

(4-GuALAei)

q044,

ezfr Slai;fid,rimmtm,rs,
~-,4e•

•
Gnr/bnr

Sehmtendig
bruksenhet

Tileggsarealtil:

Bolighus

pbt § 66.1
,f f; vegIoveb

pb1§ 65.

&..n>tsP.

Varehandel/bankrforskrIngMotell/restaurant

Offveg
AnnetkommunIkasjonsareal/teknisk
anlegg

RIks-llytkesveg

Kommunalveg
Utvidetbrukav eksisterende
avkjørsel

Ny avlqørselfra offveg
Søknadårrravkj.tillatelsevedl

tillatelse

{,

1.4 gnanG

Off filtuftsområde

Off virksomhet

,"." 1/240-43

Vannforsyning

• C•ier:

Landbmk/riske
_
Naturvern

Fritidshmi
_
IndustrIlbergverk

Atkomfat

AtkomstsIkretffølgevedlagtedokument
Privat-fellesvannverk
Tilkn in stillatelse
ved

#1: Offenfligvannverk

s

Annet

fk
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Ved søknad om deling skal naboer og gjenboere
varslesom søknaden.Det er filstrekkeligat nabo/
gjenboer skrIftlig blir varslet om hvilket tiltak som
tenkes satt I verk og at saken kan-sees på bygningsmyndigheteneskontor innen 14 dager etter
at kvIttering for nabovarsel foreligger. Det benyttes egen blankettfor nabovarsel.

Denne blanketten brukes ved 5 forskjellige opp•målIngsarbeider. Noen krever godkjenning av
kommunen. Andre krever ingen spesiell
-latelse av offentfig myndighet.
Blerikettennevnerfølgende formål:
over hal grunneiendom
KartforrertnIng
EksIsterendeeiendomsgrensermåles og kartlegges for hele eIendommen.Det utarbekles målebrev med bl a målsatt kart og nøyaktigareal over
eiendommen.
Slik forretnIng krever Ingen spesiell tillatelse av
offentlIgmyndighet.

For arealoppgavenpå forsiden av søknaden er
det følgende arealdefinIsjoner.
1. Areal som er brutt opp til vanlig plogdybde
og som fortsatt kan pløyes.
2. Areal som er rydda og brutt opp tilstrekkelig
til at det er egnet for masIdnell slått eller
beite. Kulturbeite tas med dersom det er
inngjerdetog blir gjødslet
3. Skog med produksjonsevneover ca. 0,1 rn8/
da pr år, hvor bartrserdominerer skogbildet
før avvIrkning.
5. Skog med lavere produksjonsevneenn 0,1
rri/da pr år.
6. Myr som ikke er oppdynceteller graftet for
skogreIsning.
7. Impedlment,fastmark over skoggrenseno I.
10. Areal som søkeren vurderer som teknisk
mulig og økonomiskforsvarlig å dyrke opp.

AreM0PP9ave

B. KartferretnIng Over festegrunn
Areal som skal festes bort (leies bort) merkes og
måles. Det utarbeides målebrev med nøyaktig
areal Og målsatt kart. Arealet får et festenummer
under eiendommensbruksnummer.
Dersomarealetskal festesbort for rner enn 10 år,
må kommunen gi delIngstillatelse før forretningen gjennomføres f punkt E).
C. Kartforretning over enkelte grensellnjer/
grensejusterIng
Grense (eller del av grense) måles og kartlegges.
Det utarbeides målebrev med nøyaktig kart over
9rentrene,
Ulagellgegrenser kan justeres ved forretnIngen.
SlIk forretning krever (som hovedregel) Ingen
speslell tillatelse avOffentlig myndighet.
D. GrensepåvIsnIng etter målebrev
GrensepunktblIr påvist og om nødvendigavmerket I overensstemmelsemed eksisterendemålebrev.
Dersomdet tidligerebare er holdt skylddelingsforretningpå eiendommen,må det som regel holdes
kartforretnIng(ffr. punkt A og C).
Forretningen krever ingen spesiell tillatelse av
offentlig myndighet
E. DelIng av grunnelendom med kartforretnIng
En delings- og kartforretninger en nøyaktIg beskrIvelseog registreringav ny eiendom.
En del av eienclommen(parsell) skilles ul og blir
en egen grunnelendom(får eget bruksnummer).
Grensenefor den nye eiendommenavmerkesog
måles. Det utstedes målebrev på den nye eiendommen med bl.a. målsatt kart og nøyaktigareal.
Før det foretas deling av eiendom, må kommunen ha gitt fillatelse.
Denne blanketten bør benyltes ved søknad om
om
_

For areal som skal bebygges, vil kommunens
delingstillatelseogså være forhåndsfilsagnom at
arealet tillates bebygd. (Fullstendig søknad om
byggetillatelse må likevel sendes inn på vanlIg
måte.)
For nærmerebeskrivelseav de krav til dokumentasjon som stilles til søknad om deling, vIses til
plan- og bygningsloven 63 og 66.
Her nevnes kort
— karl eller skisse som viser hvordan delingen
ønskes utført
—for byggetomt,hvordanatkomstog bortledning
av avløpsvann kan sikres. Ved private enkeitanlegg og private fellesanleggfor avløpsvann,
krever kommunen vanligvis at søknad om utslippstillatelsefremmes samtidig med søknad
om fradeling av byggetomt f 1onrrensningsloven og forskrift om utslipp fra separate avløpsanlegg).
Dersom saken krever uttalelse eller godkjenning
av annen myndighet enn de kommunale bygningsmyndigheter,_skal bygningsmyndighetene
sørge for innhentingav disse. Dersomsøker likevel har innhentet slik Ullatelse(1 eks avkjørsel),
skal kopi av tillatelsenvedleggessøknaden.

"" "U".."

--

- Som hovedregelskal rekvisisjonpå_kattforretning
eller søknad om deling underskrivesav den sorn
har grunnbokshjemmeltil eiendommeit'dvs. ethi,
som eier gnmnboka hos tinglysingsdommera
Det finnes en del spesielletilfeller hvor også andre
kan være rekvirent,etter delingslovens§§ 2-1 og
3-1.

17194

17183

_

Vedlegg nr

Kommunens saksnr

C-

Gjenpart av nabovarsel
for tiltak etter plan- og bygningsloven

(pb1)

Til kommune

For nedenfornevnte eiendom er det i henhold til
bestemmelsene i § 94 nr 3 i plan- og bygningsloven
av 14. juni 1985 nr 77, sendt følgende nabovarsel:
Tiltak på eiendommen:

STOCC-0

COrt HU

e-13

Gnr /
0

Festenr

Snr

z

Seksjonsnr

Cf‘

Etendommens adresse
t 0-e-<.-}Z)4(
Poa/nr

Kopi av dette dokumentet uten vedlegg sendes kommunen,
samtidig som naboer varsles.

Søknad om tiltak som krever tillatelse

O

0111tiltak

Bruksendring

1:1“_ct

Endring av fasade

o

Skilt

innhengning mot veg

r_Annet
Beskriv

n Melding

,•17.5e

etter plan- og bygningsloven § 93.

_

o RIving
O

Eier/fester

— Anlegg

Nybygg

Poststed

Eiendomsdeling eller bortfeste
Dispensasjoner
cai

gt.

et2e-i-trk:e

etter plan- og bygningsloven

Driftsbygning i landbruket pbl § 81
Mindre byggearbeid

1111
Skilt

c5e7s
71-1-/

OL

dc--7 ?_5"eaLiete.

cLc-tc:,--L

7Hrs.-62e,,

cia- 47

Beskrivelse av vedlegg

Gruppe

Nr fra -

Ikke
relevant

fl
fl
fl
fl

Dispensasjonssøknader
Situasjonsplan
Fasadetegningerog snitt
Andre vedlegg

Ansvakg søkers postadresse

[ZI—Søknaden
er lagt ut på besøksadresse:

Eventuelle merknadermå vsere kommet til ansvanig søker innen 2 uker etter at dette varsel er sendt. (Kopi kan sendes kommunen).
Kommunens adresse

111Meldingen kan sees hos kommunen på adresse:
Eventuelle merknader må vasre kommet til kommunen Innen 2 uker etter at dette varsel er sendt

Sted

%tga

NBR nr 5155 Juli-2003

Dato

Underskrift (tiltakshaver eller ansvarlig søker)

t/Lik

K'
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Kvittering for Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sendIng eller overleveres personlig mot kvittering.
nabovarsel Ved personlig overlevering vil avkryssing gjelde som bekreftelse på at varselet er mottatt
Elendom/byggested
Gnr

623

Bnr

Festenr

/_3

Seksjonsnr

Adres&

oc.

Nabo4gjenboer eiendom
Gnr

Bnr

3
Adresse

Festenr

Eiers/festers navn

kr.,..„4

/3
—
({

L/C)

Poststect.„

'W)

(..--Ate-71
c4,4
Varsel er mottatt

C/V7

Pot71:02
Dato

Sign

Festenr

Nabo4gjenboer elendom eier/fester

Seksjonsnr

Elers/festers navn

Adresse
Postnr

Adresse
Poststed

Personli kvittering for mottatt varsel

Varsel er mottatt

Postnr

Poststed

Dato

Sign

Bnr

Festenr

Nabo-/gjenboer elendom eierlfester

Seksjonsnr

Eiers/festers navn

Adresse
Postnr

Adresse
Poststed

Personli kvittenng for mottatt varsel

Varsel er mottatt

Postnr

Poststed

Dato

Sign

Bnr

Festenr

Nabo-/gjenboer elendom elertfester

Seksjonsnr

Eie

Adresse
Postnr

esters navn

Adresse
Poststed

Personli kvittering for mottatt varsel

Varsel er mottatt

Postnr

Poststed

Dato

Sign

Bnr

Festenr

Nabo-Igjenboer eiendom eierlfester

Seksjonsnr

Elers/festers navn

Adresse
Postnr

Poststedets reg.nr

Samtykker i tiltaket

Nabo-/gjenboer eiendom
Gnr

Poststedets reg.nr

Samtykker i tiltaket

Nabo4gjenboer eiendom
Gnr

Poststedets reg.nr

Samtykker tiltaket

Nabo4gjenboer elendom
Gnr

o4*.nnes

Samtykker i tiltaket

Nabo4gjenboer eiendom
Bnr

Poststedets reg.nr

Poststed

Personli kvittering for mottatt varsel

Gnr

ot_e_rto

Adresse
Cc}-0

PoSnr

Nabo-Igjenboer eiendom elerlfester

Seksjonsnr

Adresse
Poststed

Personn kvittering for mottatt varsel

Varsel er mottatt

Postnr

Poststed

Dato

Sign

Poststedets reg nr

Samtykker i tiltaket

Det er per dags dato innlevert rekommandert
sending til ovennevnte adressater.
Samlet antall sendinger
(:) NBR nr 5155 Juli-2003
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Post Storfjord
Fra:

Forsgren Eva [efor@nve.no]

Sendt: 24. september 2014 14:53
Til:

Post Storfjord

Kopi:

'fmtrBEl@fylkesmannen.no'

Emne: NVEs merknad til høring ifm. søknad om tillegg til boligtomt GBnr 62/4 for skredsikring - Storfjord
kommune
Til: Storfjord kommune
Vår ref: 201404444-2

Vi viser til oversendt søknad om tilleggsareal for skredsikring.
Vi har ingen forutsetning og mene noe om tiltaket så lenge det ikke er beskrevet tydeligere. Hva er det for
type tiltak og hvem har dimensjonert det? Hvis tiltaket berører vassdrag eller nærområdet til vassdrag
eller at grunnforholdene ikke er undersøkt av fagkyndig ber vi om at vi orienteres om tiltaket og får
tilsendt en beskrivelse innen det blir gitt godkjenning til tiltaket.
Mvh
Eva Forsgren
Senioringeniør
Skred- og vassdragsavdeling - Region nord
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Telefon: 09575 eller direkte: 22959616
E-post: efor@nve.no

25.09.2014

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2009/6312 -10

Arkiv:

1939/63/13

Saksbehandler: Rolf Krag
Dato:

18.10.2014

Saksfremlegg
Utvalgssak
49/14

Utvalgsnavn
Storfjord Plan- og driftsstyre

Møtedato
31.10.2014

Tillegg til tomt for sikring av bygninger, 1939/63/3
Henvisning til lovverk:
Pbl § 21-4, 19-2
Vedlegg
1

00021H.pdf

Saksopplysninger
Johannes Letto (Elfrid, eier i dag) søkte 14/5-09 på godkjenning av tilleggs tomt til Roger
Heiskel. Boligtomta, til Roger Heiskel, ligger på kanten av en elvedal mellom vegen og fjæra.
Arealet skal brukes til å sikre tomta mot utgliding.
.
Grunneierne på begge sidene av grensen/tomta søker på tillegg til samme formål.
Sektormyndigheter har fått tilsendt saka. NVE har en tilbakemelding som det er tatt hensyn til i
vedtaket.
Vurdering
Tilleggene, fra 62/4 og fra 63/3, skal være ledd i sikring av tomta.
Storfjord kommune regner med at tomteeieren gjør tiltak i samarbeid med NVE, se henvendelse
fra NVE.
Rådmannens innstilling
Med grunnlag i plan- og bygningsloven § 19-2, innvilges dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel, for fradeling til Bengt Roger Heiskel, på følgende vilkår:
1. Tomte tillegget skal være ca 2,6 da

2. Faktura for oppretting av grunneiendom og tinglysingsgebyr sendes Roger Heiskel, 9046
Oteren
3. Gebyrregulativ for 2009 fastsetter fakturabeløpet:
Tinglysingsgebyr: kr. 525,- , kto nr 11959620303
Oppretting av grunneiendom ihht arelplan: kr. 6936,- kto nr 16203620303
- Fakturabeløp til sammen: kr. 7461,4. Faktura må være betalt i sin helhet før den nye matrikkelenheten tinglyses

Side 1 av 1

Post Storfjord
Fra:

Forsgren Eva [efor@nve.no]

Sendt: 24. september 2014 15:21
Til:

Post Storfjord

Emne: Høring - Ber om uttalelse ifm. søknad om deling av grunneiendom GBnr 63/13 som tilleggsparsell til
GBnr 62/4 for sikring mot utrasing - Storfjord kommune
Til: Storfjord kommune
Vår ref: 201404440-2

Vi viser til oversendt søknad om tilleggsareal for skredsikring.
Vi har ingen forutsetning og mene noe om tiltaket så lenge det ikke er beskrevet tydeligere. Hva er det for
type tiltak og hvem har dimensjonert det? Hvis tiltaket berører vassdrag eller nærområdet til vassdrag
og/eller at grunnforholdene ikke er undersøkt av fagkyndig ber vi om at vi orienteres om tiltaket og får
tilsendt en beskrivelse innen det blir gitt godkjenning til tiltaket.

Mvh
Eva Forsgren
Senioringeniør
Skred- og vassdragsavdeling - Region nord
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Telefon: 09575 eller direkte: 22959616
E post: efor@nve.no
-

25.09.2014

Storfjord kommune
Hatteng
9046 OTEREN

Elfrid Letto
Åsen
9046 OTEREN

Bekreftelse på opprettholdelse av fradelingssak av 14. mai 2009.
Elfrid Letto, født 16.04.1933, bekrefter herved at fradelingssak av 14. mai 2009 vedrørende
fradeling av tileggseiendom fra 63/13 til eiendommene 62/4 Asgeir Heiskel og 62/13 Roger
Heiskel er gjeldende.

S
Dato

Underskrift

Rekvisisjonav kartforretning
Søknad om deling av grunnelendom
jf kap.2 og 31 delingstoven
av 23. juni 1978 med tilhørende
forskrifterog § 93 1. ledd h) jf §§ 63 og 66 i plan- og
bygningsloven
av 14.juni 1985
Til oppmålingsmyndigheten
i
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Denne blankettenbrukes ved 5 forsidellige oppntållogsarbeider. Noen krever godkjenning av
kommunen. Andre krever ingen spesiell
-letelse av offentlig myndighet
Blankettennevnerfølgende formål:
Rekvielsjon.
av kartforretning

Å. Karttorretning over hel grunnetendom
Eksisterendeeiendomsgrensermåles og kartlegges for hele eiendommen.Det utarbeides målebrev med bl a målsatt kart og nøyakfig areal over
eiendommen.
Slik forretning kn3veringen spesiell fillatelse av
offentllg myndighet.

Nabovaranitg

Årerd- 0PP9ove

B.KailfornitnIng over feategrunn
Areal som skal festes bort (leies bort) merkes og
Det utarbekles målebrev med nøyaktig
areal og målsatt kart. Arealet får et festenummer
under eiendommensbruksnummer.
Dersomarealetskallestes bort for mer enn 10 år,
må kommunen gi delingstillatelse før forretningen gjennomføres(jf punkl E).
C. Karttorretning over enkelte grensennjer/
grensejustering
Grense (eller del av grense) måles og kartiegges.
Det trtarbeidesmålebrev med nøyaktig kart over

gromene.
Ulageligegrenser kan justeres ved forretningen.
Sfik forretning krever (som hovedregel) Ingen
spesiell tillatelseMioffentlig myndighet.

"Underskrtft

D. GrensepåvisnIng etter målebrev
Grensepunktblir påvist og om nødvendIgavmerket i overensstemmelsemed eksisterendemålebrev.
Dersomdet tidligerebare er holdt skylddelingsforretningpå eiendommen,må det som regel holdes
kartforretnIng(ffr. punld A og C).
Forretningen krever ingen spesiell tillatelse av
offenfilg myndighet
Søkned om
deiiiig

Kravtlf
selmad om
deling

For arealoppgavenpå forsiden av søknaden er
det følgende arealdefintsjoner:
1. Areal som er brutt opp til vanlig plogdybde
og som fortsatt kan pløyes.
2. Areal som er rydda og brutt opp tilstreldrelig
til at det er egnet for masIdnell slått eller
beite. Kulturbeite tas med dersom det er
‘Ffi,
inngjerdetog bOrgjødslet.
3. Skog med pmduksjonsevneover ca. 0,1 rrN
da pr år, hvor bartrær domInererskogbildet
før avvfilming.
5. Skog med lavere produksjonsevneenn 0,1
m'/da pr år.
6. Myr som ikke er oppdyrket eller gmftet for
skogreisning.
7. Impedlment,fastmark over skoggrenseno I.
10. Areal som søkeren vurderer som teknIsk
mulig og økonornisklorsvartigt dyrke opp.
Som hovedregelskal rekvisisjonpå kartforretnIng
eller søknad om deling underskrIvesav den som
har grunnbokshjemmeltll eiendommeh,dvs. stårsom eler i gnmnboke hos tinglysingsdommeren.
Det finnesen del spesielletiffellerhvor også andre
kan være rekvirent,etter delingslovens§§ 2-1 og
3-1.
Elcgempelpå kart som vedleggessekneden:

E. Deling av grunnelendorn med IcartforretnIng
En delings- og kartforretninger en nøyaktIg beskrivetseog registrerIngav ny elendom.
En del av eiendommen(parsell) skfiles ut og blir
en egen grunnelendom(får eget bruksnummer).
Grensenefor den nye elendommenavmerkes og
måles. Det utstedes målebrev på den nye elendommenmed bl.a. målsatt kart og nøyaktig areal.
Før det foretas deling av elendom, må kommunen ha gitt fillatelse.
Denne blanketten bør benyttes ved søknad om
delIng.
For areat som skal bebygges, vil kommunens
delingstillatelseogså være forhåndsfilsagnom at
arealet fillates bebygd. (Fullstendig søknad om
byggefillatelsemå likevel sendes inn på vanlig
måte.)
For nærmerebeskrivelseav de krav til dokumentasjon som stilles fil søknad om deling, vises til
plan- og bygningsloven 63 og 66.
Her nevnes kort:
—kart eller skisse som viser hvordan delingen
ønskes utført
—for byggetomt,hvordanatkomstog bortledning
av avløpsvannkan sikres. Ved private enkeltanlegg og private fellesanleggfor avløpsvann,
krever kommunenvanfigvis at søknad om utslippstillatelsefremmes samtidig med søknad
om fradeling av byggetomt fonffensningsloven og forskrift om utslipp fra separate avløpsanlegg).
Dersom saken krever uttalelse eller godkjenning
av annen myndighet enn de kommunale bygningsmyndigheter. skal bygningsmyndighetene
sørge for innhentingav disse. Dersom søker likevel har innhentet slik tIllatelse (f eks avkjørsel),
skal kopi av tillatelsenvedleggessøknaden.

Ved søknad om deling skal naboer og gjenboere
varslesom søknaden.Det er tilstrekkeligat nabo/
gjenboerskriftlig blir varslet om hvilket tiltak som
tenkes satt I verk og at saken kan sees på bygningsmyndigheteneskontor innen 14 dager etter
at kvIttering for nabovarsel foreligger. Det benyttesegen blankett for nabovarsel.

17114

,

17/93

PARSELLAv
17/89

17/89

7;,-;

PAASELLAv:
Gnr17 Bor(19
7
Solvellim

ua tsoonwiii
And 700 ni2

Vedlegg nr

Kommunens saksnr

C-

Gjenpart av nabovarsel

For nedenfornevnte eiendom er det i henhold til

for tiltak etter plan- og bygningsloven (pb1) bestemmelsene i § 94 nr 3 i plan- og bygningsloven
av 14. juni 1985 nr 77, sendt følgende nabovarsel:
Til kommune

Tiltak på elendommen:

STOCC10

C.43

COrl H

-

Gnr

Bnr

(440

Festenr

/ 3

Seksjonsnr

Eiendommens adresse
Chi
et..7017

90'F

Pot,

OTEteN

Kopi av dette dokumentet uten vedlegg sendes kommunen,
samtidig som naboer varsles.

Foststebieicv7

Eier/fester

ia4ty.e.-5

Søknad om tiltak som krever tillatelse etter plan- og bygningsloven § 93.

O

o
n

-

Nybygg

Anlegg

Endring av fasade

Riving

_
lii

innhengning mot veg

— Bwksendring

R-Annet
Beskriv

fl Melding om tiltak

n

Skilt

42
-ce

ôtc

Eiendomsdeling eller bortfeste
Dispensasjoner

dc-e-cfne)

etter plan- og bygningsloven

Driftsbygning i landbruket pbl § 81
I

Mindre byggearbeid

fl

Skilt

o--yn

-47

cie-ic`n

Beskrivelse av vedlegg

(ey

01-0-7/..1

Ikke
relevant

Nr fra - til

Gruppe

fl
fl
fl

Dispensasjonssøknader
Situasjonsplan
Fasadetegningerog snitt
Andre vedlegg

Ansvarlig søkers postadresse

kSøknaden

er lagt ut på besøksadresse:

Eventuelle merknader må vaarekommet til ansvarlig søker innen 2 uker etter at dette varsel er sendt (Kopi kan sendes kommunen).

n

-

Kommunens adresse

Meldingen kan sees hos kommunen på adresse:
Eventuelle merknader må vaerekommet til kommunen innen 2 uker etter at dette varsel er sendt.

stecoi(b
NBR nr 5155 Juli-2003

Dato

(VS

Underskrift (tiltakshaver

Q

r a s arlig søker)

6,4~,
Side 1 av 2

Kvittering for Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending eller overleveres personlig mot kvIttering.
nabovarsel Ved personlig overlevering vil avkryssing gjelde som bekreftelse på at varselet er mottatt.
Eiendom/byggested
Gnr

Bnr

Festenr

Seksjonsnr

Adresse

--

cite:01/

cl

(C/

Nabo4gjenboer eiendom
Gnr

62

Festenr

Bnr

Nabo4gjenboer elendom eler/fester

Seksjonsnr

Lf

Eier

Adresse_

esters

Adresse

avn

æ.--/oc

ty

4.)
Postsr54

Pcnik

Poststed

Poststedets reg.nr

Cl.")
Personli

kvittering for mottatt varsel

Varsel er mottatt

D tqs_

Samtykker i tiltaket

T

-

Sign

—O42)

Nabo-Igjenboer eiendom
Gnr

Bnr

Festenr

Nabo-/gjenboer eiendom eier/fester

Seksjonsnr

Elers/festers navn

Adresse

Adresse

Postnr

Personli

Poststed

kvittering for mottatt varsel

Varsel er mottatt

Postnr

Poststed

Dato

Sign

Bnr

Festenr

Nabo-/gjenboer eiendom eier/fester

Seksjonsnr

Adresse

Postnr

Poststed

kvittering far mottatt varsel

Varsel er mottatt

Postnr

Poststed

Dato

Sign

Festenr

Bnr

Nabo-/gjenboer elendom eierlfester

Seksjonsnr

Eiers/festers navn

Adresse

Adresse

Postnr

Personli

Poststed

kvittering for mottatt varsel

Varsel er mottatt

Postnr

Poststed

Dato

Sign

Bnr

Festenr

Nabo-/gjenboer eiendom eierffester

Seksjonsnr

Eiers/festers navn

Adresse
Postnr

Personli

Poststedets reg.nr

Samtykker i tiltaket

Nabo4gjenboer eiendom
Gnr

Poststedets reg.nr

Samtykker i tiltaket

Nabo-fgjenboer eiendom
Gnr

.

Eiers/festers navn

Adresse

Personli

Poststedets reg.nr

Samtykker i tiltaket

Nabo-Igjenboer elendom
Gnr

#

Adresse
Poststed

kvittering for mottatt

varsei

Varsel er mottatt

Pastnr

Poststed

Dato

Sign

Poststedets reg.nr

Samtykker i tiltaket

Det er per dags dato innlevert rekommandert
sending til ovennevnte adressater.
Samlet antall sendinger
Q NBR nr 5155 Juli-2003

Sign
Side 2 av

I/
Trafo
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2012/2455 -11

Arkiv:

L33

Saksbehandler: Rolf Krag
Dato:

18.10.2014

Saksfremlegg
Utvalgssak
50/14

Utvalgsnavn
Storfjord Plan- og driftsstyre

Møtedato
31.10.2014

Fradeling 65/19 - Marcus Belter, arealer nedenfor Fv 868
Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven § 21-4, 19-2

Rådmannens innstilling
Storfjord kommune godkjenner endring av grensene for boligtomt 65/19, og godkjenner
dispensasjon fra bestemmelsene i pbl og arealplanen for fradeling av restarealene nedenfor
vegen for salg til Marcus Belter og til datter av Hedly Jonassen, Karin Jonassen.
Fradeling godkjennes på følgende vilkår:
1. Det må være tinglyst rettighet for 65/19 til bruk av adkomstveg før fradeling.
2. Parsellenes arealer blir til sammen ca 6 da. Med ca 2,7 da til Marcus Belter og ca 3,3 da,
inkludert veggrunn, til Karin Jonassen
3. Faktura for oppretting av grunneiendommer og tinglysingsgebyr sendes rekvirenten
4. Gebyrregulativ for 2013 fastsetter fakturabeløpet: 2 x:Tinglysingsgebyr: kr. 525,- kto nr
11959 620303, oppretting av grunneiendom ihht arelplan: kr. 8757,- kto nr 16203 620303
Fakturabeløp til sammen: 2 x kr. 9282,-

5. Faktura må være betalt i sin helhet før de nye matrikkelenhetene tinglyses.
6. Dette vedtaket gjelder i 3 år fra vedtaksdato.
7. Arealene skal ikke bebygges med nye boliger eller fritidsboliger

Saksopplysninger
Hjemmelshaver: Hedly Jonassen, Steindalen 9046 Oteren.
Tomtekjøpere: Markus Belter og Karin Jonassen.
Beliggenhet:
Steindalen, nedenfor Fv 868, i Storfjord kommune.
Søknadens innhold:

Hedly Jonassen søker 12/10-13 om retting av kart rundt bolig 65/19, Markus Belter , og 30/1013 om fradeling av arealer mellom Fylkesvegen og boligtomta til Markus Belter og til Karin
Jonassen. Arealet er nord for/inntil BH 22 i arealplanen.
Det søkes fradeling av et areal på til sammen ca.6 da. Omsøkt areal skal benyttes som tilleggs
tomt til bolig og som tomt til eksisterende naust. Naustet skal restaureres. 2 kjøpere skal kjøpe
omtrent like stor del hver.
Planbestemmelser:
Det omsøkte arealet ligger i kommuneplanens arealdel innenfor LNF-område. Det søkes derfor
om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.
Risiko - og sårbarhetsvurdering:
Omsøkte arealer skal ikke bebygges.
Nabovarsel:
Tilgrensede naboer har mottatt og signert nabovarsel.
Høring:
Saken har vært ute på høring til berørte sektormyndigheter. Høringsfristen går til 20.10.14.
Fylkesmannen har gitt en vurdering. I og med at arealet ikke skal bebygges har innspillet mindre
betydning.
Avkjørsel:
Avkjørsel er etablert og godkjent..
Vurdering
Etter fradeling vil arealet i øvre del av området tilhøre boligtomta og nedre del vil være sikret
naustområdet. Det er ikke søkt om noen byggetillatelser, søknadene inneholder opplysninger om
uendret bruk av arealene.

66H
Journalføring/stempel:
121 Søknad

om tiltak;

matrikkellenhet

oppretting

(deling).

eller endring

av

Pb] § 93 h

Storfjord k mmune
Krav

om matrikulering

av enhet(er)

som ikke

Hatteng

krever behandling
etter pbli § 93 h, eller
oppmålingsforretning
etter ml § 33.
Mi § 5, siste ledd og matrikkelforskr. §§ 43-48
ekvisisjon
Ml§ 33

9046 OTEREN

av oppmållingsforretning.

post@storfiord.kommune.no

Gnr.Bnr.Festenr.Seksjonsm-.

65I

.

t

BrukswVadresse:

5.... Ce ildalf-In
,) q ol--1,6)ielliltiv
Sakstype, pb193h, oppretting av
Deling 1hht.

SØknad om tiltak
(cleling) etter, pbl § 93 h
og matrikulering
etter
ml § 5 .

Søknad om dispensasjon jf. pb1 § 19-1:

.1g/Ny grunnelendom

D Reguleringsplan

D Plan- og bygningslov

D Ny anleggseiendom

D Bebyggelsesplan (eldre lovverk)

0 Kommuneplan

D Nytt jordsarneie

.0 Privat forslag

D Reguleringsplan

0 Annet-

0 Bebyggelsesplan (eldrelovverk)

---rjg-26irealeverføring-

Krav om matrikullering
av enheter som ikke
krever behandling
etter
pb11§93 h, eller
oppmålingsforretning
ette§
33.

\,

D Matrikulering av enheter, herunder retter (festeforhold, bruksretter o.a) som er tildelt matrikkelnummeretter tidligere
regelverk (ml § 5, siste ledd)
0 Matrikulering av eksisterende umatrikulert enhet (matrikkelforskr. § 31)
0 Registrering av uregistrertjordsameie (matrikkelforskr. § 32)
0 Seksjonering/ reseksjonering uten uteareal (eierseksjonsloven)
O Sammenslå.ing(matrikkelforskr. § 43)'
O Føring av referanse til eksisterende grense, (matrikkelforskr. § 44)
O Annet (angi hjemmel):

ekvisisjon av
oppmåliggsforretning,
1‘41§ 33.

Oppmålingsforretning for matrikkelenhet(er) i henhold: til tillatelse (delingsvedtak) etter pb1 § 93h:
ckr-Grunnelendom

0 Anleggseiendom 0 Jordsamele-Arealovepføring

Må besvares:

•

A).;fd Ønskes gjermomført uten
ugrunnet opphold.
(Kommunens frist er 16 uker etter
pb1-vedtak;§ 93h + event vinterforskrift, mattikkel forskriften §
18.3)'
Foretrukket nmd el dato for
forretningen:

B) 0 Ønsker å utsette oppmåling
og rnatrikulering til mnd angitt
nedenfor (Kan etter rekvirentens
ønske utsettes i inntil 3 år. Etter 3 år..
faller tillatelsen etter pb1 § 93.11bort.)
Foretrukket mnd el dato for
forretningen:

C) 0 Ønsker etter særlige
grunner å gjennomføre
matrikulering, men utsette
fullføring av 'oppmålingsforretnirigen.
(matrikkelforskriften § 25).
Kommunen fasetter frist for
fullføring, ikke lenger enn 2 år.

For alt C); angivels,eav særlige grunner (eventuelt i eget vediegg):

Oppmålingsforretning for rnatrikkelenhet(er) som ikke laever tillatelse (delingsvedtak) etter pb1§ 93h:
(Kommunens frist er 16 uker etter komplett rekvisisjon + eventuell vinterforskrift, matrikkelforskrifted § 18.3.)
0 Klarlegging av eksisterende grenser (eventuelt grensepåvisning) (matrikkelforskr. § 36)
0 Grensejustering (matrikkelforskr. § 34)
D Uteareal til eierseksjon (eierseksjonsloven § 7, matrilckelforskr.§ 35)

Side i av 4

,atteI
Parsell nr.

(5..

Areal ca. rn2/
volum i tr/5

Arealtype
før deling

Eventuelt

Eventuelt
journal nr.

navn og adresse på kjøper/fester

"!1,Ø-$y..911-.11ggi'o_ailu)ii£W_KIIiff.I"IblIiiiltiikU1,31WllilifkifiwiuTlpinii-n!ll

Parsellen(e)
skal
benyttes
til

Gnr./13nr./Fnr.IS

0

Selvstendig bruksenhet>1

Tilleggsareal til
nr.

0

Bolighus"0

D FritidshusD

0

O Industri/Bergverk

S

19

'-

Offentlig virksomhet0

Offentlig fiiluftsområde

Landbruk/FiskeD

Offentlig veg

Naturvern0

Kommunikasjonsareal/tekn.

anlegg

D Varehandel/bank/forsikring/hotell/restaurant

Ni u,b,

Adkomst

zr, GQ)
D Buropaveg /fylkesveg,,.,
---d‘.WV1 WiltitN,A

Pb1 § 66.1

0

Vegloven
§§ 40-43

cluLt'AT4d, D Kommu9.1
veg
—
"i (3tAr,ci,kLd
i-1.
vi (

)

Ny avkjørsel fra offentlig vegO

D Avkjørselstillatelse

iD
4n aikkk
,

Privat veg

Utvidet bruk av eksisterende avkjørsel

gitt (vedlegges)

0

Søknad om avkjørseltillatelse

0

Privat fellesvannverk.

vedleggesD

Adkomst sikret ifølge
vedlagte dokument

.
Vannfors3m ing

0

Offentlig vannverk

o

Annet:

D

Offentlig avløpsanlegg

Pb1 § 65

Avløp

Tilknytningstillatelse

vedlegges

1ZINCV
s'bVtlk
(1-111“flt.Q
befinin9Lif
'?

Pbl § 66.2

D

Utslippstillatelse

D

Privat enIceltanlegg

0

Privat fellesanlegg

gitt (vedlegges)D

Beskriv:

Søkn. om utslippstillateIse

vedlegges

0

Avløp sikret ifølge vedlagte dokument

:4 II

i

Nr. fra
Partsliste/naboliste (altemativt

nyttes s. 4 eller kvitteringsserila

for rekommandert

sending)

,

-

til
—,

I_
VVIfriq
1--11

Kart og situasjonsplaner
Avtale om veg/adkomst, inkl. kart

1

Ikke relevant
CI
D
0

Private servitutter

0

Uttalelser/samtykkefra andre offentlige myndigheter

D

Skjemafor krav om sammenslåing

D

Andre avtaler, dokumentasjon
Andre vedlegg

.1';

/ ii ulittillci 5u(1‘)Ckik)-),
-10A,b13
i'i

Bekreftelse på/erklæring Omat det er ordnet opp i / ikke foreligger heftelser,
urådigheter eller andre restriksjoner som er til hinder for matrikulering

0
D
D
D

D

'ø3.415i
3Wci
ffrp
J)):'

111.til

Andre opplysninger
(for eksempel rettighetshavere av
betydning)

Hjernmelshaver(e)

Navn:
Adresse

(a(kjra~
fdt,1ai(ol

E-Post:
Underskrift

d:

Dato.

L1,1
0
W.

CNwt
sted
NivW)

.4Underskr.ft:

(6'Jb.<3
Hjenunelshaver(e)

Navn:

I Tlf:

1

Postnr:

E-post:
Underskrift

Sted:

Faktnraadresse/
Kontaktperson:

Navn:

(Dersom dette er en annen enn
hjernmeishaver):

Dato:

Sted:

Underskrift:

Postnr:

Sted:

E-post:

Eventuelt utfyllende merknader:

Side 3 av 4

..111[Ifilf"R
iÅo-,Ikt

)fr\''ilHfi='fd

f'ØI

Navn:

J-111t1T.if.

Adresse:

Navn:

Adresse:

Eiendom(gnr.,bnr.,fnr.,snr):

1E 1ivDir+LEli
Partsstilling:

Eiendom(gsr.,bnr.,far.,snr):

Partsstilling:

Sted:

Underskrift:

Sted:

Navn:

Adresse

Navn:

Adresse:

Eiendom(gnr.,bnr.,fnr.,snr):

Partsstilling:

Eiendom(gnr.,bar.,fnr.,snr):

Partsstilling:

Underskrift:

Sted:

Underskrift:

Navn:

Adresse:

Navn:

Adresse:

Eiendom(gnr.,bnr.,fnr.,snr):

Partsstilling:,

Eiendom(gnr.,bnr.,fnr.,snr):

Partsstilling:

Underskrift:

Sted:

Underskrift:

Navn:

Adresse:

Navn:

Adresse:

Eiendom(gnr.,bnr.,fnr.,snr):

Partsstilling:

Eiendom(gnr.,bnr.,fnr.,snr):

Partsstilling:

Underskrift:

Sted:

Underskrift:

Navn:

Adresse:

Navn:

Adresse:

Eiendom(gnr.,bnr.,fm.,snr):

Partsstilling:

Eiendom(gnr.,bnr.,fnr.,silr):

Partsstilling:

Underskrift:

Sted:

Underskrift:

[10.-m(A,k

-

1€9,1,
v

Dato:

Dato:

Sted:

Sted:

Sted:

Sted:

Dato:

Dato:

Dato:

Dato:

Dato:

Dato:

Dato:

Dato:

Underskrift:
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Storfjord kommune

Naboliste for eiendom: 1939 - 65/4
Eiere:
Eiendom

Navn

Rolle

Personstatus

1939 - 65/4

JONASSEN HEDLY LOVISE

Hjemmelshaver (H)

Bosatt i Norge

Adresse

Poststed

STEINDALEN

9046 OTEREN

Eiendommens

adresse(r)

65/4/0/0

Naboer:
Eiendom

Navn

Rolle

Personstatus

1939 - 65/5

HANSEN ASMUND EDIAN (Død)

Hjemmelshaver (H)

Død

Adresse

Poststed

(Adresse mangler)
Eiendommens adresse(r)
65/5/0/0
Eiendom

Navn

Rolle

Personstatus

1939 - 65/5

HANSEN HAKON LYDIAN (Død)

Hjemmelshaver (H)

Død

Poststed

Adresse
(Adresse mangler)
Eiendommens adresse(r)
65/5/0/0
Elendom

Navn

Rolle

Personstatus

1939 - 65/5

HANSEN WILMAR HANS (Død)

Hjemmelshaver (H)

Død

Poststed

Adresse
(Adresse mangler)
Eiendommens

adresse(r)

65/5/0/0
Elendom

Navn

Rolle

Personstatus

1939 - 65/7

HEISKEL ASGEIR JOHAN

Hjemmelshaver (H)

Bosatt i Norge

Adresse

Denne del klistres på kvittering
RR 1078 9505 4 NO

ELVEVOLL
Eiendommens

Poststed
9046 OTEREN

adresse(r)

65/7/0/0
Eiendom

Navn

Rolle

Personstatus

1939 - 65/19

BELTER MARKUS

Hjemmelshaver (H)

Bosatt i Norge

Adresse

Poststed

STEINDALEN,

SELNES

Eiendommens

adresse(r)

9046 OTEREN

65/19/0/0
Eiendom

NavnRolle

1939 - 65/22

STATENS VEGVESEN

Personstatus
REGION NORDEiers

Poststed

Adresse
Postboks 1403
Eiendommens

kontaktinstans (KE)

adresse(r)

Denne del khstres på kvittering
RR 1078 9506 8 NO

8002 BODØ

Side 1 av 2

Eiendom

Navn

Rolle

1939 - 65/22

TROMS FYLKESKOMMUNE

Aktuell eier (AE)
Poststed

Adresse
Postboks 6600
Eiendommens

Personstatus

adresse(r)

Denne del klistres på kytttering
RR 1078 9507 1 NO

9296 TROMSØ

•

—•

Dato:<

127316

Side 2 av 2

Navneliste over eiere av eiendommen

Denne del klistres på kvittering
RR 1078 9508 5 NO

9040 Nordkjosbotn

Tormod Bomstad
Nels Arne Bomstad Vollabokkveien
Nelly Bratberg Haudingvegen

26

86

Steinvik

Eva Haug Johansen

Wenche Haug Andersen

9040 Nordkjosbotn

Bollangaddi

Steindalen

9046 Oteren

Denne del klistres på kvittering
RR 1078 9512 5 NO
Denne del klistres på kvittering
RR 1078 9511 1 NO
Denne del klistres på kvittering
RR 1078 9513 9 NO

9046 Oteren

Denne del klistres på kvittering
RR 1078 9514 2 NO

9046 Oteren

Horsnes

9046 Oteren

Aina Fjell Odalsveien 11

Denne del klistres på kvittefing
RR 1078 9510 8 NO

9046 Oteren

Hedny Kristiansen Steindalen
Gunnar Kristiansen

Denne del klistres på kvittering
RR 1078 9509 9 NO

7725 Steinkjær
7100 Rissa

Arvid Nilsen Sund Terr

Eva Kristiansen

.

9046 Oteren

Johnny Letto Kvalvik

9060 Lyngseidet

Turid Skildheim

Olbergveien 20
Skogveien 17

Denne del klistres på kvittering
RR 1078 9516 0 NO

3470 Slemmestad

Astrid Hansen Elvevoll

Herlaug Westby

Denne del klistres på kvittering
RR 1078 9515 6 NO

1927 Rånåsfoss
9360 Bardu

Denne del klistres på kvtttering
RR 1078 9517 3 NO
Denne del klistres på kvittering
RR 1078 9518 7 NO
Denne del klistres på kvittering
RR 1078 9519 5 NO
Denne del klistres på kvittering
RR 1078 9520 0 NO
Denne del klistres på kvtttering
RR 1078 9521 3 NO

Melding om nabovarsel,
overdragelse av eiendon 1939 - 65/4

Melder herved om overtagelse av eindom 1939- 65/4 til 65/19.

Se veldlegg 1.

Vennlig hilsen

Markus Belter

/

/;

Storfjord kommune
9046 OTEREN

VEDR FRADELING AV TOMT MARCUS BELTER GNR 65/19
Som eier av eiendommen 65/4 godtar jeg at kartet blir endret i.h.h.t de
røde feltene som er tegnet inn på kartet.

Steindal, 12102013

Hedly Jonassen

192050294

140786748/

L1

nsemerker

s.4
--.1!"---

/

Storfjord kommune
54/19
M9uo.11igf2e0illre3gistrering
0
i kart
Målestokk 1:500

_

19205031.6

--

"Ir
r/
.."

Storfjord

kommune

65/4
09.10.2013
Målestokk

1:700

.

192050294

/

140786748 /

LLJ

nsemerker

Storfjord

kommune

54/19

---"ir"--\ 4 i

Mulig feilregistrering

i kart

09.10.2013

Målestokk
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Fylkesmanneni Troms
RomssaFyIkkamånni
Saksbehandler
Bjørn Einan

TelefonVår
77 64 21 05

datoVår
01.10.20142014/5421
Deres datoDeres
28.09.2014

ref.Arkivkode
- 2421.3
ref.

Storfjord kommune
9046 Oteren

Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og fra forbudet mot tiltak i
hundremeterssonen —deling av gnr. 65 bnr. 4 i Storfjord kommune
Vi viser til kommunens brev av 28. september i år hvor vi inviteres til å gi uttalelse til søknad
om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og fra forbudet mot tiltak i
hundremeterssonen.
I tillegg til de opplysninger som kommer fram i kommunens brev, har vi konferert med Skog
og landskap sine gårdskart, NGU sine losmassekart og skredkart, Miljødirektoratets
Naturbase, samt flyfoto fra området.
Så langt vi har bragt i erfaring ligger denne delen av Storfjord enten i områder utsatt for
rasfare, eller i hundremeterssonen hvor det er et generelt forbud mot tiltak. Storfj ord
kommune bør derfor vurdere hvor kurant det er å benytte så store arealer som det her er søkt
om som tillegg til eksisterende boligtomt.
Ut over dette har vi ingen merknader til saken.

Med hilsen
Per Elvestad
plandirektør
Bjørn Einan
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.

Fylkeshuset, Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Tromsø

Telefon: 77 64 20 00
Telefaks: 77 64 21 39

Avdeling
Plan, reindrift og
samfunnssikkerhet

fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/troms
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2009/8075 -55

Arkiv:

49/1

Saksbehandler: Rolf Krag
Dato:

20.10.2014

Saksfremlegg
Utvalgssak
51/14

Utvalgsnavn
Storfjord Plan- og driftsstyre

Møtedato
31.10.2014

8.10.13 søker eierne om fradeling fra 1939/49/1, for ca 23 da til 6 tomter, LB1
Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven § 21-4
Rådmannens innstilling
Med grunnlag i plan- og bygningsloven gis tillatelse til fradeling av ca 23 da i området LB 1 i
kommuneplanens arealdel på følgende vilkår:
1. Arealet skal benyttes til boligtomter
2. Faktura for oppmåling og tinglysing etter kommunalt regulativ, sendes rekvirent v/Kåre
Dreyer
3. Fakturagrunnlag 2013: Oppmålingsgebyr kr.8502,-, kto nr 16203 620303,
Tinglysingsgebyr kr 525,- kto nr 11959 620303. Totalt kr 9027,-.
4. Faktura må være betalt i sin helhet før arealet måles opp og tinglyses.
5. Dette vedtaket gjelder i 3 år fra vedtaksdato.

Saksopplysninger
8.10.13 søkte eierne, Kåre Dreyer og Rannveig Dreyer, om tillatelse til fradeling av ca 23 da for
slag til Leif E. Johansen. Arealet er ,i arealplanen, godkjent til 6 boligtomter. Kjøperen skal
fradele og selge arealet som boligtomter.
Vurdering
Arealet er i arealplanen godkjent fradelt til boligformål, med 6 boligtomter. Avgiver
eiendommen ,49/1, består av flere parseller. Resten av denne parsellen er i annen søknad søkt
fradelt til Omsøkte areal er del av et større

Journalføring/stempel:
‘

tRf Søknad

om tiltak;

matrikkelenhet

oppretting

(deling).

eller endring

av

Pb1§ 93 h
Storfjord

Krav

om matrikulering

av enhet(er)

som ikke

Hatteng

krever behandling
etter pbl § 93 h, eller
oppmålingsforretning
etter ml § 33.
wil§ 5, siste ledd og matrikkelforskr. §§ 43-48

LIIRekvisisjon

kommune

9046 OTEREN

av oppmålingsforretning.

post(ibstorflord.kommune.no

Ml§ 33
Soknaden/rekvisisjonen gjelder:
Gnr.Bnr.Festenr.Seksjonsnr.

q

/

Bruksnavn/adresse:

44'RS/1/5,
Søknad om tiltak
(deling) etter, pb1 § 93 h
og matrikulering
etter
ml § 5.

OTEREAl

.e,296

Sakstype, pb193h, oppretting av

Deling i hht.

Søknad om dispensasjon jf. pb1§ 19-1:

D Ny grunneiendom

D Reguleringsplan

0 Plan- og bygningslov

D Ny anleggseiendom

0 Bebyggelsesplan(eldre lovverk)

n Kommuneplan

O Nytt jordsameie

0 Privat forslag

O Reguleringsplan

0 Arealoverføring

4Annet://0")&71'.

"

aCiseCti-d-fKrav om matrikulering
av enheter som ikke
krever behandling
etter
pb1§93 h, eller
oppmålingsforretning
ette ml § 33:

n Bebyggelsesplan(eldre lovverk)

471-er

D Matrikulering av enheter, herunder retter (festeforhold,bruksretter o.a) som er tildelt matrikkelnummeretter tidligere
regelverk (ml § 5, siste ledd)
n Matrikulering av eksisterendeumatrikulert enhet (matrikkelforskr. § 31)
0 Registrering av uregistrertjordsameie (matrikkelforskr.§ 32)
n Seksjonering/ reseksjonering uten uteareal (eierseksjonsloven)
0 Sammenslåing (matrikkelforskr. § 43)
D Føring av referanse til eksisterendegrense, (matrikkelforskr. § 44)
D Annet (angi hjemmel):

Rekvisisjon
av
oppmålingsforretning,
Ml § 33.

Oppmålingsforretning for matrikkelenhet(er) i henhold til tillatelse (delingsvedtak) etter pb1§ 93h:
D Grunneiendom O Anleggseiendom D Jordsameie O Arealoverføring
Må besvares:
A)%1KØnskes gjennomført uten
ugrunnet opphold.
(Kommunens frist er 16 uker etter
pb1-vedtak,§ 93h + event vinterforskrift, matrikkel forskriften §
18.3)
Foretrukket mnd el dato for
forretningen:

B) 0 Ønsker å utsette oppmåling
og rnatrikulering til mnd angitt
nedenfor (Kan etter rekvirentens
ønske utsettes i inntil 3 år. Etter 3 år
faller tillatelsen etter pb1§ 93.h bort.)
Foretrukket rnnd el dato for
forretningen:

C) 0 Ønsker etter særlige
grunner å gjennomføre
matrikulering, men utsette
fullføring av oppmålingsforretningen.
(matrikkelforskriften§ 25).
Kommunen fasetter frist for
fullføring, ikke lenger enn 2 år.

For alt C); angivelse av særlige grunner (eventuelt i eget vedlegg):

Oppmålingsforretning for matrikkelenhet(er) som ikke krever tillatelse (delingsvedtak) etter pb1§ 93h:
(Kommunens frist er 16 uker etter komplett rekvisisjon + eventuell vinterforskrift, matrikkelforskriften§ 18.3.)
D Klarlegging av eksisterende grenser (eventuelt grensepåvisning)(matrikkelforskr. § 36)
D Grensejustering (matrikkelforskr. § 34)
0 Uteareal til eierseksjon (eierseksjonsloven§ 7, matrikkelforskr. § 35)
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Parsellnr.Areal

ca. m2

Eventuelt navn ogadressepå kjøper/fester

ArealtypeEventuelt
før delingjournal

nr.

227oo Iiininlitvh7skoj

siraed

q6r

I..1till.,

Parsellen(e)
skal
benyttes
til

SelvstendigbruksenhetD

Gnr./Bnr./Fnr./Snr.

Tilleggsareal
til
--..,
—_

1:gtBolighus0

Offentligvirksomhet

D FritidshusD

Landbruk/Fiske0

D Industri/Bergverk

0 Offentligfriluftsområde
Offentligveg

0 Naturvern0

Kommunikasjonsareal/tekn.
anlegg

D Varehandel/bank/forsikring/hotell/restaurant
Adkomst

0 Europaveg
ifylkesvegXk

0 Privatveg

Kommunalveg

Pb1§ 66.1
Vegloven
§§40-43,

0 Utvidetbrukaveksisterendeavkjørsel

D Nyavkjørselfraoffentligveg

D Avkjørselstillatelse
gitt(vedlegges)0
Vannforsyning
Pb1§ 65
-Avløp

Søknadomavkjørseltillatelse
vedlegges0

Adkomstsikretifølge
vedlagtedokument

0 Privatfellesvannverk.
Tilknytningstillatelse
vedlegges

X Offentligvannverk
0 Annet:
D OffentligavløpsanleggD

Pbl§ 66.2

Privatenkeltanlegg

Beskriv:

0 Privatfellesanlegg
0 Utslippstillatelse
gitt(vedlegges)

D Søkn.omutslippstillatelse
vedlegges

0 Avløpsikretifølgevedlagtedokument

,

Nr. fra - til

Ikke relevant

forrekommandert
sending)
Partsliste/naboliste (alternativtnyttess. 4 ellerkvitteringsskjema

D

Kart og situasjonsplaner

EI

Avtale om veg/adkomst, inkl. kart

D

Private servitutter
Uttalelser/samtykkefra andre offentligemyndigheter

U

Skjemafor krav om sammenslåing

Jg
‘J2

Andre avtaler, dokumentasjon
Andre vedlegg.

D

BekrefteLsepå/erklæring om at det er ordnet opp i / ikke foreligger heftelser,
urå.dighetereller andre restriksjonersom er til hinder for matrikulering
D

0

D?:t.
Andreopplysninger
(foreksempelrettighetshavere
av
betydning)

r

Navn:o

Hjemmelshaver(e)

Tlf:

,).91QC

irt.^-iE12,

Adresse:

atn,r,:i(4

Sted:

HOÆ-,571/ES.
E-post:

n-e_. • itO

0--sted:

Underskrift

Dato:
d8V0•

hblQ. SWES
Navn:

Hjemm elshaver(e)

P9

Underskrift:
/

2

6.7-,9--f-'
kilf:

A/A/lri./21_;-/C)_7/116"cril
Sted:

Postnr:

1—loAis A/K.S
E-post:.
Dato:

Sted:

Underskrift

Underskrift:

wy-r>44/4...2?
Fakturaadresse:
(Dersomdetteer en annen enn

Navn:..>
i -"',49---

Tlf:

,,e&-.-},t--&

'70/74,3'14‘

hjemmelshaver):

Postnr:

Sted:

91

7

7Eff

A/

E-post:
'

0

•

Eventuelt utfyllende merknacier:

-/5",(--,1-sk /"Cd l•7/b74
-v/ •E'f-`'''(-(,
„,,2i-a, • -Dd

Azifi-r-a-r---

..icit_sa,o-e9,-- fi..«..45ars-(414-0,17--, /tiefrtiAtd",..4e

,„.« .5ii,/0f.,--ck_e_ 1,._...:_45,,,,d,,i- 4,t,'a
-ii-,,2.--Gt516:y41,24>bit
,i4)-- 6a-e4-ile,

x-e.-JL,Ixz-fri,6-_.„-6_

..,....

t p,

~2y-5-11-8-1>z/2-6t-41p-

z/eoettil..æ..577-e1-Q--,

7 .7,ge_j46i

,),_t_.:,,„_.._,(._

cy

.41£4 p4- ?f,_,-1-:- ,
-

-

-

-.4

Iterxe_Å,k"-~,ch.#7.-ktk,

0,1's 14/d4,-

12tic3cltiL«
Irl /tt«i ‘-~4
76-7el-

yerp-,if

.Miu,r‘vgi

74r-- P14,ez,--tici.A"
‘--c-.:te ...Æe..,

g~.."1/

.4 . it

, r,d'

.æy--t. day
/ r0i/14..

.c(/-17r,4--,
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Navn:

Adresse:

Eiendom(gnr.,bnr.,fnr.,snr):

Partsstilling:

Sted:

Navn:

Adresse:

Eiendom(gnr.,bnr.,far., snr):

Partsstilling:

Underskrift:

Sted:

Underslaift:

Navn:

Adresse

Navn:

Adresse:

Eiendom(gnr.,bnr.,fnr.,snr):

Partsstilling:

Eiendom(gnr.,bnr.,fnr.,snr):

Partsstilling:

Sted:

Underskrift:

Sted:

Underskrift:

Navn:

Adresse:

Navn:

Adresse:

Eiendom(gnr.,bnr.,fnr.,snr):

Partsstilling:

Eiendom(gnr.,bnr.,frir.,snr):

Partsstilling:

Sted:

Underskrift

Sted:

Underskrift:

Navn:

Adresse:

Navn:

Adresse:

Eiendom(gnr.,bor.,fnr.,snr):

Partsstilling:

Eiendom(gar.,bnr.,fnr.,snr):

Partsstilling:

Underskrift:

Sted:.

Underslaift:

Navn:

Adresse:

Navn:

Adresse:

Eiendom (gnr., bnr.,fiir.,snr):

Partsstilling:

Eiendom(gnr.,bnr.,fnr.,snr):

Partsstilling:

Underskrift:

Sted:

Underskrift:

Sted:

Sted:

Dato:

Dato:

Dato:

Dato:

Dato:

,

Dato:

Dato:

Dato:

Dato:

Dato:
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Stortjord kommune
Fradeling 49/1
04.10.2013
Målestokk 1:1500

AT

• •

&

%.•

•
‘N.

Vedlegg

Side

I - av

C -

Kvittering for nabovarsel

sendes kommunen sammen med søknaden

DIREKTORATFF
FOR BYGCKVALITEF

,
NabovarSel kan enten SendeS soth rekoelmandert sending eller overleveres personlig mot kvittering
Ved personlig oveileVering vil signatut glelde som bekreftelSe på at ;!arslet er mOttatt. Det kan også signeres
samtykke til tiltaket.

på at man gir

11tikffli.».1g«
Gnr.I

Eiendom/
byggested

t

I Festenr.

Bnr.

q

I Seksjonsnr.

Bygningsnr.

I Bolignr.I

Postnr.

I Poststed

Kommune

/

.572--pFJ 0-1QD

Adresse

~2-sAis

90•6 07-- kkA/

.

Følgende naboer har mottatt eller fått rek. sending av vedlagte nabovarsel med tilhørende vedlegg:
Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom

Nabo-/gjenboerelendom
Gnr.I

V97

Bnr,I

Festenr.I

Eiers/festers nilvr)

Seksjonsnr.

/

r-Adres e

Adresse
Postnr.I

Postnr.I

Poststed
Sign.

Festenr.

I Seksjonsnr.

1-c-dr-42/

7--

Adresse

£.5'/1./.3-.
I Poststed

Postnr.I

0-7-iZ r

'36ri-1,4-

Festenr.I

-

-

Poststed

Poststedets reg.nr.

el)

Dato

Sign.

Eiers/festers navn

Seksjonsnr.

7,,eu4/n/ /4/.

Y9.".

Adresse
Postnr.I

Poststed

d
7Ei2, -4-:-7

Ck,6r
Personlig kvittering for Dato
_

Poststed

Sign.

Personlig kvittering for
_

,

Poststedets reg.nr.

3
"Q(44.d76

go /,i

mottatt varsel

ato

Sign.

samtykke til tiltaket

Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom

Nabo-/gjenboereiendom
I Bnr.I

Festenr.I

Eiers/festers navn

Seksjonsnr.

Adresse

Adresse

Postnr.I

Poststed
Sign.

Personlig kvittering tor Dato
_

Poststed

Personlig kvittering for
_

Poststedets reg.nr.
Dato

Sign.

samtykke til tiltaket

mottatt varsel

Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom

Nabo-/gjenboereiendom
Bnr,I

Festenr.I

Eiers/festers navn

Seksjonsnr.

Adresse

Adresse
Postnr.I

-

Eier/fester av nabo-/glenboereiendom

Bnr.I

Adresse

Gnr.I

-

samtykke til tiltaket

Nabo-/gjenboereiendom

Postnr.I

Sign.

;-s--,,i/e
i-ii, ,»-r---1
7 1,,,-/,( _,,i

Personlig kvittering for

mottatt varsel

Gnr.

-

9 3 4P062.5,41--/-=x

Personlig kvittering for DatoSign.
_

Postnr.I

Dato

Eiersaesters navn

Adresse

Gnr.I

4 D

7-

Eier/fester av nabo-Igjenboereiendom

I Bnr.I

A7Si2,
Postnr.

Poststedets reg.nr.

42

samtykke til tiltaket

Nabo-/gjenboerelendom

7

/759

Personlig kvittering for

mottatt varsel

Gnr.

Poststed

4v/ r

'?,=,Org£2,../
Personlig kvittering for Dato

Postnr.I

Poststed

Personlig kvittering lor Dato
_

Poststed

Personlig kvitlering for
_

Sign.

mottatt varsel

Poststedets reg.nr.
Dato

Sign.

samtykke til tiltaket

Det er per dags dato innlevert rekommandert
sendingtil ovennevnteadressater.
Samlet antall sendinger:
Blankett 5156 Bokmål

—

Sign.

0 Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet

01.08.2012
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Nabovarsel

DIREKTORATET
FOR BYCGKVALITET

sendes til berørte naboer og gjenboere
plan- og bygningslovenav 27. juni 2008 nr. 71 § 21-3
Til (nabo/gjenboer)

7'"6r7b2."-d4

,_-0/)-//)4(//k/

iT:gålriiå e err rrinieffite.
Gnr,I
Bnr.

I Festenr.I

8eksjonsnr.

Eiendommens
adresse
Postnr.I
Gnr.

Festenr.

I Bnr.

Poststed

Kommune

I Seksjonsnr.

Elendommens
adresse

Eier/fester

:13-~
re'rfferve'd

om -

,

—

1 NybyggAnlegg

Endring av fasade

Riving

—

1 Påbygg/tilbyggSkilt/reklame

Innhegningmot veg

Bruksendring
Oppretting/endringav matrikkelenhet
(elendomsdeling) eller bortfeste

___I Midlertidigbygning, konstruksjoneller anlegg
Drsasion
---

Antennesystem

etter plan- og by'grungsloyenkapitter19

iPlan- og bygningsloven
I med forskrifterKommunale

vedtekter

..

,

n

Vedlegg
nr.
B-

jJ Vegloven

Arealplaner

erijg
Idanieb*.
Settkryssforgjeldende
plan
Arealdel av kommuneplan

Annet

1-7Bebyggelsesplan

Reguleringsplan

Navnpåplan

=EilWriv nærmere-~b7SOE:å2lenfeiile

Vedlegg
nr.
Q-

Foretak/tiltakshaver
Kontaktperson,
navn

1E-postI

Telefon

Mobil

Søknaden kan ses på hjemmeside:
(ikke obligatorisk)

1/131,k_q_as~,.,

ii,,,,,,,,.:,.,,,,,-,,,;•L'

i''4,,..",'-‘ r,.‘.-..:'-.v..,!

..;,',!...
,:r,„,

1;:...,=,..:k.'&=,'-,t-';‘,:- `,.,', 4,‘,1,3.4=k,

Eventuellemerknader skal være mottatt innen 2 uker etter at dette varsel er sendt.
Ansvarligsøker/tiltakshaverskal sammen med søknad sende innkomnemerknader og redegjøre for ev. endringer.
Postadresse
Navn
E-post

Postnr.I Poststed

Beskrivelse
avvedlegg

Gruppe

Ikke
relevant

Nr.fra- til

Dispensasjonssøknadlvedtak

fl
fl

Situasjonsplan
Tegningersnitt,fasade
Andre vedlegg

iferiftrift
I Dato

Sted
451-trY-S

Underskr'iansvarllg
søkerellertiltakshaver

1t-C-4
Gjentasmedblokkbokstaver

Blankett5154Bokmål

utgitt av Direktoratetfor byggkvalitet01.08.2012

o

e_
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2014/303 -11

Arkiv:

52/7

Saksbehandler: Joakim Stensrud Nilsen
Dato:

21.10.2014

Saksfremlegg
Utvalgssak
52/14

Utvalgsnavn
Storfjord Plan- og driftsstyre

Møtedato
31.10.2014

Dispensasjon fra Arealplan '07, 1939/52/7 Ryeng
Henvisning til lovverk:
Dispensasjonsvedtaket §19-2
Delegert vedtak nr 71/14, jordlovsbehandling
Vedlegg
1 Delegert vedtak nr 71/14, jordlovsbehandling
2 Søknad om tiltak
Rådmannens innstilling
Søknad om omdisponering av dyrka og dyrkbar mark innenfor LNFR område på 1939/52/7 til
boligformål innvilges ihht. delegert vedtak nr. 71/14

Saksopplysninger
Hans Norman Ryeng søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, vedtatt 2007, for
oppføring av bolighus på LNFR område. Søknaden gjelder ca 0,6 daa på matrikkelenhet
1939/52/7 i Kitdalen.
Økning av trafikk fra hovvedtomt vil være av slik grad at det ikke vil ha betydelig konsekvens
for trafikksikkerheten. Det skal ikke anlegges tilleggsavkjøring til kommunal veg.
Øvrig saksbehandling i vedlegg 1
Saken er jordlovsbehandlet med positivt vedtak.
Fylkesmannen har ikke gitt innvendinger på søknad. Høring sendt 29.09.14.

Vurdering
Det vurderes som positivt med boligbygging i omsøkte område, da dette vil være en positiv
faktor for bosettingen i kommunen. Tiltaket vil ha små eller ingen negativ effekt på drifts, miljø,
eller trafikksikkerhetsmessige hensyn.
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Løpenr.

Arkivkode

32655/2014 52/7

Dato
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Søknad om omdisponering av 600 m2 dyrka og dyrkbar jord på gnr 52 bnr 7
til boligformål

Omsøkt plassering av bolig nr 3 skissert med rød firkant. Rød skravur er dyrkbar jord.
Postadresse:
Hatteng
9046 OTEREN
E-post: post@storfjord.kommune.no

Besøksadresse:
Storfjord rådhus, Hatteng

Telefon: 77 21 28 00
Telefaks: 77 21 28 01
Organisasjonsnr: 964 994 129

Internett:
www.storfjord.kommune.no

Lovgrunnlag:
LOV 1995-05-12 nr 23: Lov om jord (jordlova) §9.
§ 9. Bruk av dyrka og dyrkbar jord:
«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.
Departementet kan i særlege høve gi dispensasjon dersom det etter ei samla vurdering av tilhøva
finn at jordbruksinteressene bør vika. Ved avgjerd skal det mellom anna takast omsyn til
godkjende planar etter plan- og bygningslova, drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i
området, kulturlandskapet og det samfunnsgagnet ei omdisponering vil gi. Det skal òg takast
omsyn til om arealet kan førast attende til jordbruksproduksjon. Det kan krevjast lagt fram
alternative løysingar.
Samtykke til omdisponering kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei
føremåla lova skal fremja.
Dispensasjonen fell bort dersom arbeid for å nytta jorda til det aktuelle føremålet ikkje er sett
igang innan tre år etter at vedtaket er gjort.
Departementet kan påby at ulovlege anlegg eller byggverk vert tekne bort.»
Kommunen avgjør omdisponerings og delingssaker etter jordloven, jfr FOR 2003-12-08 nr 1479:
Vedtak om overføring av myndighet til kommunen, fylkeslandbruksstyret, fylkesmannen Statens
landbruksforvaltning og Bergvesenet etter konsesjonsloven, jordloven, odelsloven og
skogbruksloven.
Problemstillinga blir om det omsøkte arealet er dyrka eller dyrkbar jord og kan brukes til
jordbruksproduksjon, og om det kan tillates omdisponert med hjemmel i jordlovens § 9.
Begrepet “jordbruksproduksjon” dekker all planteproduksjon i jordbruk og hagebruk der jorda
blir brukt som vekstmedium, for eksempel til produksjon av mat og fôr samt hagevekster.
Begrepet omfatter videre bygninger som er direkte knyttet til driften av eiendommen, samt
våningshuset.
I rundskriv M-1/2013 står følgende om omdisponeringsforbudet av dyrka og dyrkbar jord:
«Forbudet gjelder dyrka og dyrkbar jord uansett arealstørrelse. En forutsetning for at forbudet
kommer til anvendelse er imidlertid at det areal som søkes omdisponert, enten alene eller
sammen med annet jordbruksareal på eiendommen kan gi grunnlag for jordbruksproduksjon.
Det må objektivt sett ligge til rette for jordbruksproduksjon. Produksjonen må samtidig være av
et visst omfang, enten for salg eller for eget bruk. Områdets karakter vil spille en viss rolle. Det
er relevant å trekke inn i vurderingen om eiendommen ligger i et typisk jordbruksområde.»
Videre:
«Dyrkbar jord kan ikke disponeres slik at den er uegnet til jordbruksproduksjon i framtida uten
samtykke. Den kan nyttes til annet enn jordbruksproduksjon, men den kan ikke disponeres slik at
det er til hinder for at arealet kan nyttes til jordbruksproduksjon i framtida. Dyrkbar jord kan
etter dette for eksempel brukes til produksjon av pyntegrønt og juletrær uten samtykke.»
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Omdisponeringshensynet legger opp til et sterkt jordvern. Det viser kravet om at “særlege høve”
må foreligge for å gi samtykke. Søknaden kan avslås selv om det foreligger “særlege høve”.
Tillatelse til omdisponering kan gis etter en samlet vurdering av forholdene. Sitat fra rundskriv
M-1/2013:
«Ved avgjerd skal det mellom anna takast omsyn til godkjende planar etter plan- og
bygningslova, drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området, kulturlandskapet og
det samfunnsgagnet ei omdisponering vil gi. Det skal òg takast omsyn til om arealet kan førast
attende til jordbruksproduksjon.
Bestemmelsen er ikke uttømmende, jf. utrykket “mellom anna”.»
I følge jordlovens § 9 er det anledning til å sette vilkår i forbindelse med dispensasjonen.
Vilkårene som eventuelt settes må anses nødvendige for å oppfylle jordlovens formålsparagraf.
Saksutredning
Hans Norman Ryeng har søkt om byggetillatelse på et bolighus til sin datter på gnr 52 bnr 7 .
Bolighuset vil gå inn som bolighus nr 3 på eiendommen og plasseres for det meste på areal som i
AR5 er definert som tunareal. Arealet er klassifisert som dyrkbart.
Den omsøkte eiendommen er en relativt liten eiendom på 133,6 daa, hvorav 31,5 daa er
fulldyrket. Bolighuset vil beslaglegge ca 0,6 daa dyrkbart tunareal og dyrkajord.
Etter administrasjonens vurdering kan det omsøkte området brukes til jordbruksproduksjon og
jordlovens § 9 kommer til anvendelse.
Eiendommen ligger i Kitdalen i Storfjord kommune. Området er i kommunens arealdel avsatt til
LNFR.
Særlige høve: Det kommer ikke frem noen opplysninger i søknaden som kan vektlegges som
særlige høver for å gi omdisponeringstillatelser. En kan vurdere saken dit hen at bolighuset
plasseres i nær tilknytning til eksisterende tunareal og slik sett i liten grad påvirke
produksjonsarealene.
Tiltaket vil øke bosetningen i Kitdalen, noe som vurderes som samfunnshensyn som taler for
omdisponeringen.
Tiltaket vurderes å medføre små eller ingen drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i
området. Det lokaliseres inntil eksisterende bebyggelse og vil ikke gi uheldige effekter
arronderingsmessig. Jordstykkene vil ikke bli avskåret og arealene vil kunne bli høstet som en
sammenhengende enhet.
Tiltaket vil ikke gi uheldige effekter på kulturlandskapet.
Arealet kan sannsynligvis ikke tilbakeføres til jordbruksareal etter at tiltaket er gjennomført.
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Vedtak:
Storfjord kommune godkjenner etter en samlet vurdering omdisponering av 0,6 dekar dyrkbar
tunareal og dyrka jord på gnr 52 bnr 7 til bygging av bolighus nr 3 på landbrukseiendommen med
hjemmel i jordlovens §9.
Det er lagt vekt på at at tiltaket vil øke bosetningen i kommunen samt at tiltaket vurderes å gi
små eller ingen drifts eller miljømessige ulemper for landbruket i området.
Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Storfjord kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til
påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Jørgen Bjørkli
Fagleder landbruk

Kopi til:
Torbjørn Tuoremaa
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Søknad om tillatelse i ett trinn
etter plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-1

I
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Søknaden gjelder
Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf.§ 21-7 annet ledd, oppfylles ikke.
Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting
eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert i matrikkelen.
Eiendom/Byggested
Kommune

Gnr.

Bnr.

Adresse

Storfjord

52

7

ryeng, 9046 OTEREN

Tiltakets art
Søknadstype

Tiltakstype

Ettrinnssøknad

Nytt bygg - Boligformål Veg Parkeringsplass Nytt anlegg Festegrunn over 10 år

Næringsgruppekode

Anleggstype

Formål

X Bolig

andre

bolig

Tiltakshaver
Partstype

Navn

Adresse

privatperson

Hilde Anette Ryeng

ryeng, 9046 OTEREN

Ansvarlig søker
Navn

Organisasjonsnummer

Adresse

Kontaktperson

Mobiltelefon

RYENG ANLEGG AS

971215542

9046 OTEREN

Hans Normann Ryeng

90166185

e-postadresse

post@ryenganlegg.no
Varsling
Tiltaket krever nabovarsling
Følgebrev
Nabovarsel er sendt ut tidligere til berørte naboer.

Dispensasjonsøknad
Plan-og bygningsloven Kapittel 19
Det søkes dispensasjon fra bestemmelsene i:Arealplaner
Begrunnelse for dispensasjon:
Bolig etableres på dyrket mark i tilknytning til eksisterende boliger.

Arealdisponering
Planstatus mv.
Type plan

Navn på plan

Kommuneplanenes arealdel

LNF plan

Reguleringsformål

Boligbygg
Beregningsregel angitt i gjeldende plan

Grad av utnytting iht. gjeldende plan

%BYA

30%

Tomtearealet
Byggeområde/grunneiendom
- Ev. areal som trekkes fra iht. beregningsregler
= Beregnet tomteareal

Direktoratet for byggkvalitet

600,00 m2
0,00 rn2
600,00 m2
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Søknad om tillatelse i ett trinn
etter plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-1

Bebyggelsen
Beregnet maksimalt byggeareal iht. plan
Areal eksisterende bebyggelse

180,00 m2
0,00 m2
0,00 m2
143,00 m2
20,00 m2

- Areal som skal rives
+ Areal ny bebyggelse
+ Parkeringsareal
= Sum areal

163,00 m2

Grad av utnytting
27,17

Beregnet grad av utnytting
Plassering av tiltaket
Høyspent kraftlinje er ikke i konflikt med tiltaket .
Vann og avløpsledninger er ikke i konflikt med tiltaket.

I

Bygningsopplysninger
m2 BYA

Antall bruksenheter

m2 BRA
BoligAnnetI

Eksisterende
Ny
Åpne arealer/Enheter som
fjernes
Sum

altBolig

0,00

0

143,00

1

0,00

0

143,00

1

Annet

I alt

0

1

Antall etasjer etter at tiltaket er gjennomført: 1

Krav til byggegrunn
Flom
Byggverket skal IKKE plasseres i flomutsatt område
Skred
Byggverket skal IKKE plasseres i skredutsatt område
Andre natur og miljeforhold (pb1 § 28 1)
Det foreligger IKKE fare eller vesentlig ulempe som følge av andre natur og miljøforhold.
-

-

-

Tilknytning til veg og ledningsnett
Adkomst
Tiltaket gir ikke ny/endret atkomst.
Tomta har adkomst til privat veg som er opparbeidet og åpen for alminnelig ferdsel.Tinglyst erklæring foreligger
IKKE.
Vannforsyning
Tomta er tilknyttet privat vannverk
Beskrivelse av annen privat vannforsyning: Tilknytning privat anlegg
Vanntilførsel krysser annens grunn.
Tinglyst erklæring foreligger IKKE.

Direktoratet for byggkvalitet
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Søknad om tillatelse i ett trinn
etter plan- og bygningsloven (pb1)§§ 20-1

BYCCSØK

Avløp

Tomta er tilknyttet privat avløpsanlegg
Det skal installeres vannklosett.
Det foreligger IKKE utslippstillatelse.
Avløpsanlegg krysser annens grunn.Tinglyst erklæring foreligger IKKE.
Overvann

Takvann/overvann føres til terreng
Merknader

fra ByggSøk

Kontroll av søknaden

viser at følgende

sider mangler

obligatorisk

informasjon:

Rammebetingelser - Generelle vilkår
Rammebetingelser - Varsling
Beskrivelse av tiltak - Formål
Beskrivelse av tiltak - Bebyggelse - Bygningsopplysninger
Beskrivelse av tiltak - Bebyggelse - Tekniske installasjoner
Parter - Tiltakshaver
Parter - Nabo/gjenboer - Legg til nabo
Parter - Foretak
Gjennomføringsplan - Ansvarsfordeling - Ansvarlig søker
Erklæring

og signering

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 pbl. Kap. 32 og at det kan medføre reaksjoner
dersom det gis uriktige opplysninger
Ansvarlig

Tiltakshaver

søker

Dato

,

Signatur

1-1

1"//1.4.
CL: Id(<

Dato

"2

u/

I.

—

t-

kt

Signatur

Gjentas med blokkbokstaver
i1/4)

Direktoratet for byggkvalitet

Gjentas med blokkbokstaver
;
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Gjennomføringsplan
BYCCSOK

Søknaden

gjelder

Eiendom/Byggested
Kommune

Gnr.

Bnr.

Adresse

Storfjord

52

7

ryeng, 9046 OTEREN

Direktoratet for byggkvalitet

DatoSigliAnsv.søker

7

dc7,

ByggSøkID: 51847981 Utskriftstidsdato: 08.05.2014

Side 1 av 1

