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Saksopplysninger:
Balsfjord kommune har mottatt forespørsel om forhåndsvurdering av reguleringsspørsmålet på
eiendommen gnr 43 bnr 222 ved Sagelvvatn. Det er ikke gjennomført forhåndskonferanse mellom
tiltakshaver og administrasjon, men dette vil bli gjennomført før 1. gangs behandling av planforslaget.
Beliggenhet:

Opplysninger i søknad fra tiltakshaver:

Boligfeltet var med som forslag i kommuneplanens arealdel. Det ble tatt ut på grunn av innsigelse fra
fylkesmannen. Argumentasjonen knyttet seg til at man heller burde utvide boligfeltet ved det tidligere
vertshuset. Det var inne forslag om en utvidelse også av det boligområdet, men det ligger i en drivingsled
for reindrift, og var dermed ikke ønskelig fra reindriftsforvaltningens side. En har hatt møte med
fylkesmannen angående saken, og de er informert om kommunens ønske om å se på saken en gang til for
om mulig å komme frem til en positiv løsning på behovet for boligtomter i tilknytning til Sagelvvatn. Det
ble gjennomført konsekvensvurdering av forslaget i forbindelse med arealplanarbeidet, og denne er
vedlagt saken. Det er i dag to fradelte boligtomter innenfor området.
På grunn av områdets status i kommuneplanens arealdel er dette en dispensasjonssak, hvor en endrer
formål fra LNFR til boligbygging. Dispensasjon krever grunngitt søknad. Dette er innkommet fra
tiltakshaver. Søknaden skal vurderes i henhold til § 19-2 i plan- og bygningsloven:
Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av
denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen.
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i
lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være
klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens
konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.

Vurdering:
For nærmere faglig vurdering henvises det i denne omgang til vedlagt konsekvensvurdering for området. I
den videre prosessen vil behovet for ytterligere utredninger avklares.
Siden planforslaget ikke er i henhold til overordnet plan vil saken måtte behandles som en dispensasjon
fra kommuneplanens arealdel. Tiltakshaver har fremmet begrunnet dispensasjonssøknad. Vurderingen av
dispensasjonen vil gjøres gjennom den videre planbehandlingen, men en vil i utgangspunktet stilles seg
positive til dispensasjonsspørsmålet med bakgrunn i kommunens konsekvensvurdering av området i
prosessen med kommuneplanens arealdel. Hovedbegrunnelsen knyttet til konsekvensvurderingen var
behovet for et boligområde ved Sagelvvatn for å minske behovet for enkeltfradelinger i et av kommunens
viktigste landbruksområder. Videre er dette et område med en viss etterspørsel da det har nærheten til
Storsteinnes og Nordkjosbotn, samt muliggjør pendling til nabokommune.
Tiltakshaver må videre gjøre en vurdering om planen kommer inn under forskriften om
konsekvensvurdering. Kommunen skal ta stilling til vurderingen, og avgjøre om behovet for
konsekvensvurdering er til stede.

Rådmannens innstilling:

Formannskapet i Balsfjord kommune stiller seg positiv til oppstart av regulering av boligfelt på
eiendommen gnr 43 bnr 188 ved Sagelvvatn.
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