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SØKNAD OM DISPENSASJONFRAREGULERINGSPLANFOR DILUOHKA
TILKNYTrETEIENDOMMEN GNR/BNR 22/17 - ÅJONJÅRGA,KARASJOK
KOMMUNE
Søknaden gjelder deler av eiendommen gnr. 22 bnr. 17, Ajonjarga i Karasjok kommune. Denne
eiendommen eies av Asbjørn Guttorm. Guttorm ønsker å fradele ca. 3 dekar fra ovennevnte
eiendom til sin datter.
Det omsøkte arealet er i gjeldende reguleringsplan for Dilljohka, planid 199802, regulert til
landbruksområde (Landbruk 2). Videre er en mindre del av omsøkt areal (på vestsiden) regulert til
fareområde; høyspenningsanlegg.

Figur 1: Kartutsnitt som viseromsøkte areal på i overkant av 3 dekar.
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På vegne av hjemmelshaver Asbjørn Guttorm søkesdet om dispensasjonfra gjeldede
reguleringsplanfor Dilljohka, planident 199802, med tanke på omdisponering av et areal på ca. 3
dekar til boligformål. Dette med tanke på at Asbjørn og EvyMarie Guttorms datter skal overta og
ta i bruk omsøkte areal til boligformål.

Figur 2: Flyfotosom viserornsØkteareal på i overkant av 3 dekar.

I plan- og bygningslovens§ 19-1 heter det:
" Dispensasjonkrever grunngitt søknad. før vedtak treffes, skal naboer vorslespå den måten som
nevnt i § 21-3. Særskiltvarsel er lIkevel ikke nødvendig når dispensasjonssøknadfremmes samtidig
med søknad om tillatelse etter kapittel 20, eller når søknadenåpenbart ikke berører naboens
interesser. Regionaleog statlige myndigheter hvissaksområdeblir direkte berørt, skalfå mulighet
til å uttale segfør det gis dispensasjonfra planer, plankrav ogforbudet i § 1-8".
Videre står følgende i § 19-2:
" Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjonfra bestemmelserfastsatt i eller i medhold
av denne lov. Det kan settes vilkårfor dispensasjonen.
Dispensasjonkan ikke gis dersom hensynenebak bestemmelsendet dispenseresfra, eller
hensynene i lovensformålsbestemmelse, blir vesentligtilsidesatt. 1tillegg må fordelene ved å gi
dispensasjonvære klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kon ikke dispenseres
fra saksbehandlingsregler.
Ved dispensasjonfra loven ogforskrifter til loven skal det leggessærlig vekt på dispensosjonens
konsekvenserfor helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.
Ved vurderingenav om det skal gis dispensasjonfra planer skal statlige og regionale rammer og
mål tilleggessærlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispenserefra planer, lovensbestemmelser om
ploner ogforbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg
negativt om dispensasjonssøknaden.
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Det søkesom dispensasjonfra gjeldede reguleringsplanfor Dilljohka,planident 199802, med tanke
på omdisponeringav et areal på minst 3 dekar til boligformål. Omsøkte areal er vist med rød strek
i figur 1/figur 2. Selvom området er lokaliserti et område som er regulerttil landbruksformål,så
presiseresdet at omsøkte areal ikke er oppdyrket. Omsøkte areal er derimot lokaliserti en liten
skog,en del av eiendommen Gnr/bnr 22/17 som aldri har ikkevært vurdert som dyrkbart areal.
Dette er ogsåårsakentil at nettopp dette arealet ønskesfradelt.
Omsøkt areal er videre plassertoppe på et lite platå og plassertrelativt høyt i terrenget. Høyeste
punkt på eiendommen er ca. kote + 132, mens adkomst til den kommunalevegen Ajonjargaer
foreslått plassertpå ca. kote + 129. Eiendommenønskesoverdratt til Asbjørnog EvyMarie
Guttorms datter som har som intensjonå flytte tilbake til sin hjemkommune/hjemplassfor å
bosette segder. I og med at det aktuelle området ligger i landligeomgivelser,er det ønskeligå få
omdisponert og fradelt en relativt stor tomt. Dette med tanke på å kunne ha egen skogrundt
framtidig bebyggelsepå eiendommen, samt å kunne sikre utsikt mot elva og veien. Det vurderes
som viktig og hensiktsmessigat tomter i områder som dette ikke blir uhensiktsmessigsmå i
forhold til hovedformålet i området som er landbruk. Derimot bør det leggestil rette for å sikreat
arealene utnyttes mest muligeffektivt. Kommunalevannledninger lokaliserti umiddelbar nærhet,
noe som medfører at en evt. framtidig bolig enkelt kan koblestil kommunalvannforsyning.
Utfra vår vurdering oppfyller søknadenlovensrettslige kriterier til dispensasjon,og følgende
grunner angisfor å kunne gi dispensasjonfra gjeldende reguleringsplan:
Denne delen av eiendommen har ikke vært vurdert som dyrkbart areal, og en evt. innvilget
dispensasjonvil ikkevære skadelidendefor landbruket i området.
Det vurderes som uhensiktsmessigå igangsetteen full detaljreguleringsprosessmed tanke
på en enkelt fradelingssøknad.Det er ingen intensjonerfra søkerssideom at området i
framtiden skalframstå som noe annet enn det landbruksområdetdet er i dag, og det vil i
langt større grad fremstå som et landbruksområdegjennom en mindre omdisponeringenn
gjennom en større omregulering. Derfor mener vi at beslutningstakernegjennom en
dispensasjonssøknad
har tilstrekkeliggrunnlagfor å ta stillingtil denne saken.
En innvilgetsøknadvil bidra til det mange kommuner har som et uttrykt ønske —at de unge
vender tilbake til sin hjemkommune.
Dispensasjonssøknaden
vurderes ikke til å ha negative konsekvensermht. helse, miljø,
sikkerhetog tilgjengelighet.
Vi ber om en raskavklaringpå dispensasjonssøknaden.

Med hilsen
HR ProsjektAS

her- '[11.1.1

Thor-Arthur Didriksen
Senioringeniørplan
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Vedlegg:
1. Kartutsnitt —Viser omsøkte areal gnr. 22, bnr. 17. M = 1:1000. Datert 17.12.2018.
Kopi til:
Asbjørn og Evy Marie Guttorm, Ajonjarga 19, 9730 Karasjok- asbiorn.guttorm@gmailcom
Anne Margit Guttorm , Leilighet09, Hessengveien2, 9912 Kirkenes
-

annemargitguttorm@hotmail.com
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Vedlegg:

Hei!
Viser til vedlagte dispensasjonssøknad.
På vegne av vår oppdragsgiver

bes det om en rask behandling av søknaden.

Med vennlig hilsen
Thor-Arthur
Senioringenkår
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