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PS 48/19 Søknad om fradeling av boligtomt, eiendommen gnr. 30 bnr. 28. 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 04.09.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
I medhold av Jordlovens § 12 tillates fradeling av areal på ca. 1 daa til ei boligtomt på 
eiendommen gnr. 30 bnr. 28. Tillatelsen begrunnes med at fradelingen er forsvarlig ut i fra 
eiendommen ressursgrunnlag. Videre begrunnes vedtaket med formålet med fradelingen er 
bosetting.  
 
Videre gis det tillatelse til omdisponering av ca. 1 daa dyrka mark til boligformål jfr. § 9 i 
Jordloven. Tillatelse til omdisponering begrunnes med at formålet med delingen er bosetting, og 
at omsøkte areal består av sandholdig, tørkeutsatt jord dvs. jordbruksareal av dårlig kvalitet som 
forøvrig ikke har vært høstet på flere år. 
 
I medhold av Plan- og bygningslovens kap. 19 gis det også dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel for omsøkte fradeling. Dispensasjonsvedtaket begrunnes med at etter en samlet 
vurdering er fordelene med en dispensasjon klart større enn eventuell ulemper. I Kåfjord 
kommune anser en boligbygging for å være samfunnsinteresse av stor viktighet. I dette tilfelle 
bør landbruksinteressene vike i og med at det også dreier seg om jordbruksareal av dårlig 
kvalitet. 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
I medhold av Jordlovens § 12 tillates fradeling av areal på ca. 1 daa til ei boligtomt på 
eiendommen gnr. 30 bnr. 28. Tillatelsen begrunnes med at fradelingen er forsvarlig ut i fra 
eiendommen ressursgrunnlag. Videre begrunnes vedtaket med formålet med fradelingen er 
bosetting.  
 
Videre gis det tillatelse til omdisponering av ca. 1 daa dyrka mark til boligformål jfr. § 9 i 
Jordloven. Tillatelse til omdisponering begrunnes med at formålet med delingen er bosetting, og 
at omsøkte areal består av sandholdig, tørkeutsatt jord dvs. jordbruksareal av dårlig kvalitet som 
forøvrig ikke har vært høstet på flere år. 
 
I medhold av Plan- og bygningslovens kap. 19 gis det også dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel for omsøkte fradeling. Dispensasjonsvedtaket begrunnes med at etter en samlet 
vurdering er fordelene med en dispensasjon klart større enn eventuell ulemper. I Kåfjord 
kommune anser en boligbygging for å være samfunnsinteresse av stor viktighet. I dette tilfelle 
bør landbruksinteressene vike i og med at det også dreier seg om jordbruksareal av dårlig 
kvalitet. 


