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Tildeling av landbruksmidlar i Austrheim kommune løyvd i 2020
Vedlegg:
Innstilling fordeling av landbruksmider (DokID 1494933)

Framlegg til vedtak:
Formannskapet løyver landbruksmidlar løyv i 2020 som tilrådinga frå felles landbrukskontor i
saksutgreiinga under viser. Felles landbrukskontor tek seg av tildelingsskriva og naudsynte vilkår i
kvar sak. Arbeidet med rekneskap og tiimeliste skal godkjennast før utbetaling kan skje.

Saksopplysninger:
Det vart i 2020 løyvd kr. 300.000 til landbrukstiltak i Austrheim kommune. Det kom inn søknadar frå
7 personar i 2020. Dei prioriterte tiltaka er etter landbruksfagrådet si tilråing dreneringstiltak,
branngater/beiterydding og elles tiltak som er innafor SMIL-forskrifta (tiltak i kulturlandskapet og i
skogbruket). Brevet som gjekk ut (litt forkorta) frå felles landbrukskontor i desember 2020 var:
Austrheim kommune har satt av midlar i budsjettet for 2020 til tiltak i landbruket, her er det framleis
midlar igjen så om du har nokre tiltak du har tenkt å setje i gong så er det mogleg å søke på desse.
Søknad må være mottatt innan 30.12.2020.
Søknad må innehalde ei beskriving av tiltaket og ei grunngjeving på kvifor ein søker, kva føretak som
er ansvarleg for tiltaket og kva gards og bruksnummer det gjeld. Ein må òg ha med kostnadsoverslag,
kart over tiltaket.
Døme på tiltak er vass- og jordforbetringstiltak, kulturlandskapstiltak som beiterydding, inngjerding.
Det vil bli lagt vekt på tiltak som vil hindre ureining- eller betre dyrkingshøve i eit endra klima, til
dømes dreneringstiltak med meir. Om du har eit godt prosjekt innafor landbruket som du er klar til å
setje igong med som vil fremja landbruket i Austrheim så send inn ein søknad.
Tildeling av midlar (sjå excelark) etter søknad er ei skjønnsmessig vurdering og i forhold til nytte og
politikse prioriteringar lokalt og nasjonalt. Felles landbrukskontor har prøvd ei mest mogleg jamn
fordeling utifrå prioriteringsliste og tilskotssum utifrå søknadsbeløp. Alle søknadane er registrert i
sakshandsamingsystemet Fokus i Austrheim kommune og viser i overikta under.

Søkjar
Kommentar

Tiltak

Anders
Johan
Austrheim
Gunnstein
Sætre

Senking av kanal

Sætre
gård

Drenering

Sætre
gård

Hjortegjerde

Odd
Haugen

Gjerde

Odd
Haugen

Landbruksveg

Tomas
Lerøy

Landbruksveg/
drenering

Øyvind
Ullestad

Drenering

Øyvind
Ullestad

Drenering/nydyrking

Roy
Øksnes*

Gjerding

Roy
Øksnes *

Rydding

Gjerding og rydding

Søknadssum

500 000,00
kr
115 713,00
kr
70 000,00
kr
90 000,00
kr
80 000,00
kr

576 000,00
kr

180 000,00
kr

21 652,00
kr

32 064,00
kr
136 000,00
kr
260 000,00
kr

350 meter
dreneringsgrøft
ifm nydyrking
1000 m gjerde,
rydding 50 t,
350kr/t
Istandsetting
av
innmarksbeite
Beskytta
avling,
plantefelt frukt
og bær
1000 m gjerde
80 kr/m

Naudsynt for
tilkomst til
beiter og for
drift av
landbruksareal
150 m veg.
1200 kr/m

Innmark

Nydyrking

Innstilling

80 000,00
kr

20 000,00
kr
- kr

- kr

70 000,00
kr

50 000,00
kr

- kr

15 000,00
kr

1700 m gjerde
80kr/m

- kr

130 daa
beiterydding,
inkl

65 000,00
kr

Drenering
høg
prioritet
Ikkje
prioritert
avgrensa
midlar
Drenering
høg
prioritet
Kan søka
viltfond
Får til eitt
av tiltaka
pga
avgrensa
midler
Prioritert

Naudsynt
for
drenering
Høg
prioritet
Får til ett
av tiltakene
pga
avgrensa
midlar
Forutsatt
godkjent
nydyrkingssøknad
Ikkje
prioritert
avgrensa
midlar
Branngater
høg
prioritet

Sum søknader:
Sum midler:

kr
2 061
429,00
300 000

branngater.
2000 kr/daa
Sum Innstilling
Rest midler:

300
000,00 kr
0

Felles landbrukskontor har prioritert det slik at at nesten alle som har søkt får tildelt noko, då
søkjarane har søkt om viktige og gode tiltak i landbruket. Gjerdehald kunne ikkje prioriterast då det
er avgrensa med midlar. Det må i utgåande løyvingsbrev til kvar enkelt søkjar settast vilkår at dei
elles oppfyller krav til anna regelverk før dei set igong tiltak og får utbetalt tilskotet (nydyrking,
drenering, bygging av landbruksveg med meir). Rekeskap og timeliste må og leggast ved før
sluttutbetaling. Felles landbrukskontor skriv tildelingsbreva til kvar enkelt søkjar etter at
formannskapet har gjort sitt vedtak i saka he,r og følgjer opp vidare handsaming av søknadane.
Vurdering:
Rådmannen legg til grunn felles landbrukskontor si innstilling i saka. Rådmannen synes det er gjort eit
godt arbeid her for å få realisert gode landbruksprosjekt i Austrheim kommune. Totalt vart kom det
inn søknadar som i sum utgjer verdi på arbeidet/tiltaket på 2 061 429. Sidan Austrheim kommune
løyvde kr. 300.000 så måtte felles landbrukskontor prioritera desse søknadane slik dei har gjort det i
vedlagt oversikt. Det vil vera positivt både for søkjar og innbyggjarane i kommunen at desse omsøkte
tiltaka vert gjennomført. Tiltaka er og i samsvar med landbruksfagrådet sine innspel/råd i saka.
Rådmannen synes det er naturleg at felles landbrukskontor tek seg av utsending av tildelingsbrev
med naudsynte vilkår til kvar enkelt søkjar som har fått løyvd midlar. Rekeskap og timeliste må og
leggast ved før sluttutbetaling.Det gjeld og godkjenning av arbeidet som er omsøkt. Rådmannen rår
til at innstillinga frå felles landbrukskontor vert vedteke som tilrådinga i saksutgreiinga og i oversikta
over viser.
Konklusjon
Det vert løyvd kr. 300.000 til landbrukstiltak som vart omsøkt i 2020. Oversikta i saksutgreiinga viser
søknad og tildelinga frå Austrheim kommune

Søknad om landbruksmidlar Austrheim 2020
Søker
Tiltak
Anders Johan Austrheim
Senking av kanal
Gunnstein Sætre
Gjerding og rydding
Sætre gård
Drenering
Sætre gård
Hjortegjerde
Odd haugen
Gjerde
Odd Haugen
Landbruksveg
Tomas Lerøy
Landbruksveg/drenering
Øyvind Ullestad
Drenering
Øyvind Ullestad
Drenering/nydyrking
Roy Øksnes*
Gjerding
Roy Øksnes *
Rydding
Sum søknader:
Sum midler:

Søknadssum

kr

500 000,00 kr
115 713,00 kr
70 000,00 kr
90 000,00 kr
80 000,00 kr
576 000,00 kr
180 000,00 kr
21 652,00 kr
32 064,00 kr
136 000,00 kr
260 000,00 kr
2 061 429,00
300 000

*= Kommet inn èn dag etter fristen, men søkerne hadde fått veldig kort søknadsfrist

Kommentar
350 meter dreneringsgrøft ifm nydyrking
1000 m gjerde, rydding 50 t, 350kr/t
Istandsetting av innmarksbeite
Beskytte avling, plantefelt frukt og bær
1000 m gjerde 80 kr/m
Nødvendig for tilkomst til beiter og for drift av areal
150 m veg. 1200 kr/m
Innmark
Nydyrking
1700 m gjerde 80kr/m
130 daa beiterydding, inkl branngater. 2000 kr/daa
Sum Innstilling
Rest midler:

Innstilling

Kommentar innstilling
80 000,00 kr Drenering, høy prioritet
20 000,00 kr
- kr
- kr
70 000,00 kr
50 000,00 kr
- kr
15 000,00 kr
- kr
65 000,00 kr
300 000,00 kr
- kr

Drenering høy prioritet
Kan søke viltfond
Får til ett av tiltakene pga bergensa midler
Nødvendig ifm drenering, høy prioritet
Får til ett av tiltakene pga berensa midler
Forutsatt godkjent nydyrkingssøknad
Får til ett av tiltakene pga begrensa midler
Branngater, høy prioritet
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Gbnr-152/29

20/4477

Klage på vedtak om løyve til oppføring av Nedbrent SEFRAK-registert våningshus Kristianhuset - gbnr. 152/29 - Snekkevika
Vedlegg:
AK Klage Over Sak 20 4477-9 gnr 152 bnr 29
Søknad om dispensasjon til oppføring av nedbrent SEFRAK-registert våningshus - Kristianhuset - gbnr.
152/29 - Snekkevika
Uttale til oppføring av nedbrent SEFRAK-registert våningshus / Husmannsplass - gnr 152 bnr 29 Austrheim kommune
Kulturminnefagleg fråsegn - søknad om dispensasjon til oppføring av nedbrent våningshus eldre enn
1850 på gbnr. 152/29
Søknad - gbnr 152/29 - rehabilitering av husmannstue - søknad om dispensasjon
Søknad om gjennoppbygging av Kristianhuset
Kvittering for nabovarsel
Nabovarsel med teikningar og kart
Kart 1
Kart 2
Kart 3
Merknad til nabovarsel - Anita R. Arnum
Merknad til nabovarsel - Martha J. Arnum
Merknad til nabovarsel - Karen Arnum Michell
Merknad til nabovarsel - Sissel Sotveit - Turid Daae Soltveit
Merknad til nabovarsel - Dagny Arnum
Merknad til nabovarsel - Leny Arnum Demarest
Fullmakt
Kostnadsoverslag frå Museumssenteret i Hordaland
Rekonstruksjon av Kristianhuset - Museumssenteret i Hordaland
Bilder av huset
Bilder av branntomten
Bilder av vindu
Oppslag i Strilen

Framlegg til vedtak:

Formannskapet i Austrheim tek ikkje klagen til følgje.

Grunngjeving er gjeve i saksutgreiinga.

Vedtaket er heimla i forvaltningslova § 33.

Saka vert sendt til Fylkesmannen i Vestland for endeleg avgjerd.

Saksopplysninger:
Bakgrunn:
Formannskapet i Austrheim gjorde i møtet 22. oktober vedtak om løyve til oppføring av nedbrent
SEFRAK-registrert våningshus på gbnr. 152/29.
Ved brev datert frå 27.11.2020 har eigarar (Leny Arnum Demarest, Dagny Arnum, Martha Arnum,
Anita Arnum og Drew Arnum) av gbnr 152/11, som er naboeigedomen til gbnr 152/29 påklaga vedtak
om gjenreising av «Kristianhuset». Brevet er registeret motteke av kommunen 11.12.2020.
Klaga er sett fram av dei same som hadde nabomerknader til vedtaket. I all hovudsak er innhaldet av
klaga tilnærma det same som i nabomerknaden.
Klaga kan oppsummerast kategorisk som følgjande:
Klaga er vedlagt saka.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Bekymring omkring Pandemien gjer klagar ikkje tilgong til å reise til Noreg for å vareta si
eigedomsrettar, som dei meiner kommunen ikkje varetar gjennom vedtaket.
Huset har blei flytt til lokasjonen frå ein anna plass og har ikkje alltid stått på plassen kor det
søkjast gjenoppbygging.
Husets nærleik til høgspentleidning
Nabokonfliktar på staden
Gjenoppbygging av huset vil ikkje vere det same som det gamle. Kva er då poenget med å
byggje det opp att?
Manglande parkeringsmogelegheit i Snekkevika
Tiltakshavar er ikkje eigar av grunnen kor det søkjast gjenoppbygging.
Berre to meter til nabogrensa frå huset som søkjast gjenoppført.
Manglande avtale med grunneigar.
Gjenoppbygging av “Kristianhuset” vil forringe eigedomens historiske verdi viss det måtte
køyrast bil over eigedomen for å gjenoppbyggje “Kristianhuset”.
Spekulasjon om årsaka og motiv rundt brannen. Klagar meiner dette bør utforskast grundigare.

Vurdering
Det er klart at klagar har klagerett som næraste nabo. Det er usikkert om klaga er kome inn rettidig.
Dette kan ha samanheng med at klagarane bur i USA, og rådmannen kan ikkje med sikkerheit slå fast
når klagar har motteke vedtaket. Rådmannen veljar derfor å realitetsbehandla klaga etter ein
konkret vurdering, jf. forvaltningslova § 31.
Klaga som er komme inn peikar på fleire moment, som lista opp i bakgrunn for saka.
·

Bekymring omkring Pandemien gjer klagar ikkje tilgong til å reise til Noreg for å vareta si
eigedomsrettar, som dei meiner kommunen ikkje varetar gjennom vedtaket.
Vurdering:
Rådmannen kan ikkje sjå at pandemien kan vere grunnlag for att klagar ikkje har kunne vareta
eigedomsinteressar sina. Klagar har hatt tilfredsstillande kontradiksjon, all den tid dei faktisk har
levert klage på vedtaket. Rådmannen kan ikkje sjå korleis pandemien har vore til hindring for
dette.

·

Huset har blei flytt til lokasjonen frå ein anna plass og har ikkje alltid stått på plassen kor det
søkjast gjenoppbygging.
Vurdering:
Rådmannens vurdering er fortsett at denne innvending ikkje har relevans all den tid huset har
vore på plassen sidan 1800-talet.

·

Husets nærleik til høgspentleidning
Vurdering:
Kommunens vurdering er at denne innvending ikkje har relevans all den tid dette er klarert
med BKK og husets minsteavstand til høgspentleidningen vil vere ca. 13 meter.

·

Nabokonfliktar på staden
Vurdering:
Kommunen skal etter pbl. § 21-6 ikkje ta stilling til «privatrettslige forhold ved behandling av
byggesøknader». Men dersom det verkar klart at tiltakshavar ikkje har dei «privatrettslege
rettigheter søknaden forutsetter, skal søknaden avvises.»
Spørsmålet her er om det føreligg forhald som gjer det «åpnebart for bygningsmyndighetene at
tiltakshaver ikke har de privatrettsligge rettigheter søkanden forutsetter», jf. § 21-6 annet
punktum.

Tiltakshavar er ikkje heimelshavar til grunnen. Det føreligg heller ikkje noko formalisert
festeforhald med grunneigar. Det er likevel klart at tiltakshavar er eigar av det nedbrente huset,
sidan dette er stadfesta i dom frå lagmannsretten. Vidare er det ikkje openbart at det ikkje
føreligg eit de facto festeforhald sidan bygget har stått på staden sidan 1800-talet og både hus
og grunn har hatt fleire eigarar. I tilfelle kor eigar av hus har festerett, vil retten vere i behald
sjølv om huset brenn ned. Desse moment taler for at det ikkje føreligg forhald som gjer det
«åpnebart for bygningsmyndighetene at tiltakshaver ikke har de privatrettsligge rettigheter
søkanden forutsetter», jf. § 21-6 annet punktum. Kommunen kan dermed ikkje leggje seg opp I
årelange nabokonfliktar ved vurderinga av klaga utan nærmare grunngjeving.

·

Gjenoppbygging av huset vil ikkje vere det same som det gamle. Kva er då poenget med å
byggje det opp att? Kanskje betre å “setje opp” huset ein anna plass?
Vurdering:
Rådmannen finn fortsett at sterke kulturhistoriske omsyn taler for det motsette sidan huset
skal byggjast opp i tråd med nedbrente huset. Det faktum at huset opphaveleg vart
lokalisert på ein anna plass for over 200 år sidan er ikkje innverkande på denne vurderinga.

·

Manglande parkeringsmogelegheit i Snekkevika
Tiltakshavar skal i all hovudsak bruke sjøvegen til staden med tilfredsstillande rettigheiter som
gjer dei tilgang til huset. Kommunen er likevel samd at parkeringsmogelegheitene i Snekkevia
kan vere utfordrande.

·

Tiltakshavar er ikkje eigar av grunnen kor det søkjast gjenoppbygging.
Dette er korrekt. Samstundes nemnast at grunneigar ikkje har kome med merknader eller
klage til verken søknad eller dispensasjon. Rådmannen viser vidare her til vurderinga på
punktet om nabokonfliktar på staden.

·

Berre to meter til nabogrensa frå huset som søkjast gjenoppført.
Vurdering:
Kommunen merka her at huset som eigedomen ligg på er ein enklave rundt naboeigedomen.
Vidare er naboeigedomens hus som kjem med merknaden plassert ca. 100 meter frå omsøkte
tiltak.

·

Manglande avtale med grunneigar.
Vurdering:

Rådmannen viser her til vurderinga på punktet om nabokonfliktar på staden.
·

Gjenoppbygging av “Kristianhuset” vil forringe eigedomens historiske verdi viss det måtte
køyrast bil over eigedomen for å gjenoppbyggje “Kristianhuset”.
Vurdering:
Rådmannen finn ikkje at denne innsigelsen har relevans. Ein kan ikkje ta høgde for at hus ikkje
brenn ned og blir bygd opp att. I vedtaket har også kommunen stilt vilkår om at det skal
sikrast vegtilkomst for arbeidet med gjenoppbyggingen gjennom avtale med Austrheim
Kommune.

·

Spekulasjon om årsaka og motiv rundt brannen. Klagar meiner dette bør utforskast grundigare.
Vurdering:

Straffesaka om brannen vert lagt bort. Rådmannen finn ikkje grunn til å spekulere i
årsaka til brannen eller motivet for denne.

Oppsummert finn rådmannen att klaga ikkje tek opp nokon nye moment samanlikna med
merknadene klagar hadde i sine nabomerknader. Rådmannen kan ikkje finne at saka stille seg i
ein anna stilling enn ved det opphavelege vedtaket.

Konklusjon:
Det er ikkje grunnlag for å trekke vedtak om løyve til oppføring av nedbrent SEFRAK-registrert
våningshus på gbnr. 152/29. Klagen vert difor ikkje tatt til følgje.
Saka vert sendt til Fylkesmannen i Vestland for endeleg avgjerd, jf. plan- og bygningslova § 1-9.

Austrheim Kommune
Sætremarka 2
5943 Austrheim

United States of America
27. november 2020
Arnum Family eiere av gnr 152 bnr 11

Kun sendt per epost til:
post@austrheim.kommune.no
Vi mottar Austrheim kommunes vedtak om dispensasjon i sak 20/4477-9: Innlevering av
avgjørelsessøknad om dispensasjon for bygging av nedbrent SEFRAK-registrert våningshus
«Kristianhuset» - gbnr. 152/29 – Snekkevika.
Klage over kommunens vedtak om dispensasjon i sak 20/4477-9 gnr.152 bnr.29
Grunneierne til hovedeiendommen gnr 152, bnr 11 (Leny Arnum Demarest, Dagny Arnum, Martha
Arnum, Anita Arnum and Drew Arnum) sammen med familiemedlemmene Linda Demarest, Karen
Arnum Mitchell og Michael Arnum anker beslutningen fra Austrheim kommune innen tre ukers frist, da
brevet ankom adressatene 9. november 2020.
Først og fremst vil vi nevne at tapet av «Kristianhuset» ved brann i august 2016 var veldig tragisk.
Austrheim mistet en nasjonal skatt som aldri kan gjenopprettes; bare en kopi kan konstrueres av nye
materialer som ikke har samme historiske verdi. Vi er virkelig følsomme overfor og er stolte av den
kulturelle og historiske verdien av en slik bygning som var til stede før brannen.
Blant våre bekymringer er det faktum at disse sakene foregår under en pandemi som ikke tillater oss å
reise til Norge for å forsvare våre eiendomsrettigheter tilstrekkelig personlig. Medlemmer av familien
vår reiser til eiendommen vår i Snekkeviken gnr 152, bnr 11 årlig i flere uker om gangen for å sjekke opp
og vedlikeholde eiendommen. Detter gjør det også mulig for oss å opprettholde forholdet til
naboeiendommene og pårørende. På grunn av restriksjoner på reiser relatert til pandemien, har vi ikke
vært i stand til å reise i år. Vi har familie i Norge for å vedlikeholde eiendommen mens vi er i USA, men
de kan ikke snakke for oss angående våre eiendomsrettigheter.
Avgjørelsen fra Austheim kommune ser ikke ut til å ta noen av eiendomsrettighetene til den nåværende
registrerte grunneieren til gnr 152, bnr 29 Turid Daar Soltvedt elle hovedeiere av gnr 152, bnr 11
familien Arnum. I stedet ser det ut til å bare være opptatt av rekonstruksjon av en kopi av
«Kristianhuset» av en utbygger som ikke eier landet det sto på. Dette var en bygning med stor kulturell
og historisk verdi, men dessverre eksisterer denne verdien ikke lenger. Derfor foreslås det ikke å bli
gjenopprettet, da det ikke er noe å gjenopprette...det er foreslått å ble bygget på nytt.
Vi tror ikke at de nåværende bygningslovene vil tillate bygging av en bygning så nær en eiendomslinje (2
meter) eller så nær under høyspennings elektriske ledninger og uten tydelig rett til tilgang. Sjøtilgang til
«Kristianhuset» ble ikke gitt til Nordø familien, men til Georg Daae som en del av en kjøps og
salgskontrakt som den dag i dag er i tvil om dens gyldighet, ettersom selgeren (Arnum Familen) aldri
utførte en skjøte på tomten som «Kristianhuset» sto. (Se vedlagt erklæring). Tidligere erfaring med
tilsidesettelse av Arnum familiens eiendomsretter til parkering blant andre rettigheter, får oss til å tro at
slik tilgang til sjøen, hvis den skulle eksistere, ikke ville bli brukt utelukkende av utvikleren som angitt i
søknaden.

Der er ingen parkeringsrettigheter eller avtaler som ble angitt i applikasjonen av utvikleren. Faktisk ble
det klart uttalt på en møte holdt av Malven Arnum og Anita Arnum i juli 2004 blant alle hytteeiere at
“Hytteeierne i Snekkeviki her ikke rett eller krav på parkeringsplass for bil eller andre kjøretøy, inkludert
tilhengere, på hovedbruket ved avkjørselen fra RV568.” Uttalelsen om ”...midlertidig ‘tålt’ parkering... ”
refererer til det faktum at hytteeiere kan ha parkert ved avkjøringen til RV568 uten vår tillatelse mens vi
ikke var i Norge. Dette dokumentet uttalte videre at ”Oppsigelse av midlertidig ‘tålt’ bruk er etter som
hovedbrukets eiere ønsker.” Protokollen fra dette møtet ble konsolidert og sendt til hver hytteeier med
anbefalt post, signert og returnert. Arne Nordø signerte og returnerte dette dokumentet. (Vedlagte)
En del av den historiske verdien av eiendommen gnr 152, bnr 11 er faktisk selve landet. Hvis det skulle
gis tilgang til bygge og tillate kjøretøy på tvers av eiendommen, ville eiendommen absolutt bli forstyrret
og ta fra sin historiske verdi.
Svar på utviklerne kommenterer våre kommentarer til Nabovarselet
Jan Nordø tok dessverre Anita Arnums svar på Nabovarselet ut av sammenheng og ikke i sin helhet da
han go sitt svar på våre kommentarer. Jan siterte Anita og sa: ” there is no historical precedent for this
building to be reconstructed”. Hele setningen var “Therefore, there is no historical precedent for this
building to be reconstructed on the site proposed in the Nabovarsel.” Dette ble uttalt fordi bygningen
faktisk hadde blitt flyttet ved minst to anledninger…fra Masfjorden og Njøten før vi slo oss ned på
familiens eiendom gnr 152, bnr 11 I Snekkeviken. Vis man virkelig ønsker å bevare den hsitoriske
verdien av bygningen, bør den kansje rekonstueres som det opprinnelige røykeriet i Masfjorden.
Når Jan Nordø omtaller Anita Arnum som på kollisjonskurs med faren Malven Arnum, kunne ingenting
være lenger fra sannheten. Siden 1993 har Anita reist regelmessig til eiendommen og utdannet seg til
alle elementene i famileeiendommen i Snekkevik gnr 152, bnr 11 av faren Malven Arnum og
myndighetene i Austrheim kommune. Uttalelsen i erklæringen som Jan Nordø viser til angående ønsket
fra Monrad S. Arnums ønske om «Kristianhuset» ikke skulle fjernes, var fra 1947 og henviste til den
målrettet fjerning av strukturen. Man kunne ikke forutsi i 1947 hvor lenge strukturen ville forbli
stående, og det var ingen indikasjoner på at den skulle opprettholdes eller gjenoppbygges hvis den
skulle forfalle. Like ufortsigbar på den tiden var enhver uforutsett død av strukturen, slik som
ødeleggelse ved brann.
Familien Arnum har forsøkt å være klar over tvisten om eierskapet til selve «Kristianhuset.» Historien
indikerer at både Nordø familien og Daae familien hadde et forhold til Kristian og Magdeli, leietakerne til
«Kristianhuset» mens det var i Snekkeviken. Jan Nordø selv indikerer at Bjørg og Arne sammen var 50%
eiere av «Kristianhuset», noe som indikerer at Daae også var 50% eiere. Jan Nordø indikerer at Bjørg og
Arne kjøpt Turid Daae Soltvedts andel...vi har ingen kunnskap eller dokumentasjon om dette og må
henvise det til Turid Daae Soltvedt for å avgjøre om dette er tilfelle eller ikke.
Jan Nordø uttaler at årsaken til brannen er irrelevant. Vi er uenige. Selv om det kunne ha vært tilfeldig
årsak (vær, oljete kluter som ikke er ordentlig inneholdt, uforsiktig avhending av røykemateriell),
eksisterer det motiv for alle parter som er involvert i striden om einedommen. Disse motivene bør
utforskes grundig, selv om vi tviler på at myndighetene ønsker det, da der er vanskelig og kostbart.
Er det mulig at restaurering på gang ble funnet å være mer omfattende en forventet, og at det ville være
bedre å starte på nytt...hvilken bedre måte å starte på nytt enn at bygningen ble ødelagt ov brann På
samme måte, hvilken bedre måte for å få problemet til å forsvinne enn at bygningen skal ødelegges av

brann? Kanskje det var an brannstifter i området? Kanskje ett parti satte det i stand til å se ut som om
det var gjort av et annet parti? Ble det gjennomført en fullstendig og grundig bakgrunn for all parter? Vi
ikke komme med anklager, bara å foreslå all muligheter, bør utforskes for å utelukke muligheten for
postensielt falske handlinger.
Konlkusjonene til en privat etterforsker som er betalt av en eller annen part, har ikke stor vekt etter vår
mening. Bare en grundig uavhengig undersøkelse kan føre til årsaken, og der er fullt mulig at en endelig
årsak aldri vil bli bestemt.
Når det gjelder flytting er dette en mulighet til å løse tvisten mellom partene. Nordø familien eier to
tomter i området, gnr 152, bnr 31 og gnr 152, bnr 30...på en eiendom (gnr 152, bnr 31) er strukturen
nesten nedslitt. Kan «Kristianhuset» muligens plasseres på den eiendommen? Kan partene i tvisten
muligens bytte eiendomer? Som hovedeiere vil vi nødvendigvis måtte godkjenne en slik løsning,
ettersom det fremdeles er spøsmål om tilgang over eiendommen vår.
Vi tror Nordø familien også eier eiendom i Hoplandssjøen... kan «Kristianhuset» bygges om der? Dette
er en unik situasjon og det må finnes en løsning for å bringe fred i Snekkeviken. Kanskje tomten gnr 152,
bnr 29 skulle gå tilbake til de hovedeiere, ettersom det aldri var en skjøte fra selgerne, og verken Nordø
eller Soltvedt burde ha noen rett til det? Vi frykter hvis dispensasjon gis og utbygger får lov til å
«gjenoppbygge» som antydet, vil tvisten forsette og det vil ikke være fred i Snekkeviken.
Vennlig hilsen,
Arnum Familien, eiere av gnr 152, bnr 11
Leny Demarest Arnum
Dagny Arnum
Martha Arnum
Anita Arnum
Drew Arnum
Med flere (Linda Demarest, Karen Mitchell Arnum, Michael Arnum)
Brevet er elektronisk godjkent av forfatterne og har derfor ingen håndskrevet signatur.

An AFFIDAVIT Regarding
"KRISTIANHUSET" & "VIKABU",
Gnr. 152, Bnr. 29 in AUSTRHEIM Kommune
TO WHOM IT MAY CONCERN:
WHEREAS, a small house, perhaps 200 years old, variously known as
"KRISTIANHUSET", owned and used years ago by Kristian and Magli
Snekkevik, living as tenant farmers on Gnr. 152, Bnr. 11 in Austrheim
kommune, and
WHEREAS, upon the death of Kristian in 1944, predeceased by Magli in 1940, the
tenant farm and the piece of land on which "KRISTIANHUSET"
stands, but not the house itself, reverted to the then owners of Gnr 152,
Bnr 11, Monrad S. Arnum (died 1979) and his wife Magnhild D.
Arnum (died 1987), and
WHEREAS, it was the expressed wish of Monrad S. Arnum in 1947 that said house
should not be removed (demolished), but rather, that it should stand as
a memorial to the old tenant farmers, and
WHEREAS, a plot of land approximately 700 square meters (0.7 dekar) around said
house was selected and marked via "Skylddelingsforretning" in 1966,
and a Purchase & Sales Contract prepared between Monrad S. and
Magnhild D. Arnum, sellers, and Georg Daae, buyer. Said Purchase &
Sales Contract gave buyer right of access ("gangsti") to the property
and to the shoreline, but NOT right to the piece of land on which a
boathouse ("KRISTIANNAUSTET") stands, and
WHEREAS, upon learning of an ownership dispute among heirs to
"KRISTIANHUSET", sellers offered an equivalent parcel of land
(currently not an option), which offer was rejected by buyer, and
WHEREAS, said Purchase & Sales Contract obviously has been accepted by
Registry of Deeds ("Tinglyst") in 1980 without a properly executed
Deed to said property (Gnr 152, Bnr 29), with surviving seller refusing
acceptance of earlier agreed upon purchase price (Kr 500,-), and
therefore placed in escrow in a Bergen bank by buyer.
NOW, HOWEVER, BE IT KNOWN, that seller's heirs (Arnum family), declare
that said Purchase & Sales Contract is not concerned with ownership of
"KRISTIANHUSET", and that seller never executed a Deed of Sale
("Skj0te") to the plot of land on which "KRISTIANHUSET" stands.

FURTHER, BE IT KNOWN, that seller's heirs will themselves decide whether or
not they intend to become litigants in any effort to undo said Purchase &
Sales Contract.

For the Arnum Family,

Malven Arnum
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14. mars, 2005
Til: Hytteeierne i Snekkeviki
Fra: Eierne av Gnr 152, Bnr 11
Etter et ll10te i juli 2004 i Snekkeviki med alle hytteeierne der, nemlig:
Bj0rg Nord0, Gnr 152, Bnr 28, Turid Soltvedt, Gnr 152, Bnr 29,
Arne Nord0, Gnr 152, Bnr 30, Bj0rg Nord0, Gnr 152, Bnr 31,
Bj0rg Lygre, Gnr 152, Bnr 32 (representert ved datteren Marianne)
sa sender Arnum-farnilien, eierne av Gnr 152, Bnr 11 (hovedbruket) i Austrheim kommune
herved "referat" fra dette mmet for klarleggelse av Arnum-farniliens synspunkt pa forholdet
med samtlige hytteeiere angaende f0lgende :
1. Adgangsti- Etter at riksveg RV568 blev ferdigbygget i 1987 kunne hytteeierne i
Snekkeviki kanskje bli bedre tjent med ny adgangsti fra avkj0rselen ved RV568 . Traseen
for slik en ny adgangsti rna da ligge naturlig i terrenget og vrere benyttelig og til felles
bruk sa langt som mulig av alle hytteeierne i Snekkeviki. Individuelle "private"
adgangstier over hovedbruket etter eget valg kan ikke tillates. Innevrerende rett pa
adgangsti nordover til Litlelindas via torvvei igjennom "Paradiset" vii da ikke Ienger
vrere aktuell, og rna derfor byttes ut mot den nye adgangstien. Andre stier over
hovedbruket er ingen av hytteeierne berettiget til.
NB! Bnr 28 har ikke krav pa eller rett til adgangsti over hovedbruket fordi tomten Jigger
utenfor hovedbrukets grenser. Bnr 29 har godtatt ny adgangsti.
2. Vannbmnner og vannhenting- Ferdigbygningen av RV568 i 1987 0dela "Leirkjeldo",
der som hytteeierne i Snekkeviki hadde rett til a hente vann. Hordaland Vegvesen
kompenserte alle eierne for denne vannretten. Nye bmnner eller vannhenting pa
hovedbruket har ingen av hytteeierne derfor krav pa eller rett til. Midlertidig "talt'' bruk
av gammel vaskevannsbmnn har vrert tillatt i flere
3. Batfeste, batopptrekk og bryggeplass - Ved kj0p av hyttetomt i Snekkeviki fikk ingen av
hytteeieme rett til eller krav pa batfeste, batopptrekk eller bryggeplass pa hovedbruket.
men fikk rett pa sti til sj0en etter fastsatt trase. Midlertidig "trut'' bruk av ba.tfeste,
batopptrekk og bryggeplass har vrert tillatt for flere
NB! Bnr 30 har en ganske kort strandlinje.
4. Naust/sj0hustomt - Med kj0p av hyttetomt i Snekkeviki fikk ingen av hytteeieme i
Snekkeviki rett eller krav til nausttomt pa hovedbruket. Midlertidig "talt" bruk av
"Kristiannaustet" har vrert tillatt i flere for Bnrs 29, 30 og 31, og garnrnelt naust pa
hovedbruket for Bnr 32.
5. Parkering - Hytteeierne i Snekkeviki har ikke rett eller krav pa parkeringsplass for bil
eller andre kj0ret0Y, inkludert tilhengere, pa hovedbruket ved avkj0rselen fra RV568 .
Arnum-farnilien har Ia.tt foresp0rsmal om forpakting av "Tindemyren" til oppdyrking.
F orpakteren rna da ha ganske fri adkomst til alle tider for traktor og andre
gardsbrusmaskiner ved avkj0rselen fra RV 568. Midlertidig "trut'' parkering for alle
hytteeieme har vrert tillatt ved avkj0rselen siden R V 568 ble ferdig.

ar.

ar.

ar

1

6. Aker og eng- Ingen av hytteeierne i Snekkeviki har krav pa eller rett til bruk av aker
eller eng pa hovedbruket.
NB! Bnr 29 har midlertidig "talt" bruk av et tilgrensende stykke eng. Bnr 31 har
midlertidig "talt" bruk av en liten aker ved siden av tidligere adgangsti .
7. Skog og trrer - Ingen av hytteeierne i Snekkeviki har rett til a felle trrer eller rydde
smaskog og kratt pa hovedbruket uten tillatelse fra hovedbrukets eiere.
8. Boss og avfall- Hytteeierne i Snekkeviki kan ikke bruke noen del av hovedbruket for
boss og annet avfall. Rusk og rask som ryddes fra hytteeiernes tomter rna ikke kastes over
pa hovedbruket.
9. Oppsigelse av midlertidig "talt" bruk er etter som hovedbrukets eiere ensker.
Etter som ingen av hytteeierne i Snekkeviki stilte spersmai eller hadde innsigelser mot de
ovenstaende Amum-farniliens synspunkter, oppfattet hovedbrukets eiere at der var enighet
angaende disse forhold.

For eierne av Gnr 152, Bnr 11
Dato: /if:

MalvenAmum

ZCJoJ

Bekreftelse- Som eier av Gnr 152, Bnr 30 har jeg lest, forstatt og er enig med inholdet av dette
mete-referat.

Underskrift

Dato:

Hei Malven.
Jeg kom dessverre forsinket til
som da ble avsluttet.
Pa
om hva
gjaldt svarte du at det ikke var
noe spesielt, men at du hadde gjort en avtale om eventuell
oppdyrking av Tindemyren og at det _ . derfor kunne bli
parkeringsproblemer i perioder hvis det sto maskiner pa
plassen.
Jeg trodde det var de nye tilkomststiene som skulle diskuteres,
men dette kunne vente til det var kommet en avklaring med
Tormund Nesse.
Jeg er innforstatt med de rettighetene dere har som grunneiere. Nar det gjelder pkt. 4 har fars naust blitt brukt
kontinuerlig av var familie fra det ble bygget tidlig pa
1900-tallet. Jeg har flere ganger bedt om a fa en leiekontrakt
for naustet og
Jeg haper dere kan gi meg denne.
Likeledes nar det gjelder pkt. 2. Jan gravde for lenge
siden ut en liten
ved
for drikkevann
hytten.
Den har vi brukt hele ti d en, og den h ar ogsa dere full tilgang
til.
Jeg ville
glad om d ere kunne formalisere
dette.
Bergen, 28. 4. 2005.
Brev

vedlagt
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Søknad om dispensasjon til oppføring av nedbrent SEFRAK-registert våningshus "kristianhuset" - gbnr. 152/29 - Snekkevika

Vedlegg:
Uttale til oppføring av nedbrent SEFRAK-registert våningshus / Husmannsplass - gnr 152 bnr 29 Austrheim kommune
Kulturminnefagleg fråsegn - søknad om dispensasjon til oppføring av nedbrent våningshus eldre enn
1850 på gbnr. 152/29
Søknad - gbnr 152/29 - rehabilitering av husmannstue - søknad om dispensasjon
Søknad om gjennoppbygging av Kristianhuset
Kvittering for nabovarsel
Nabovarsel med teikningar og kart
Kart 1
Kart 2
Kart 3
Merknad til nabovarsel - Anita R. Arnum
Merknad til nabovarsel - Martha J. Arnum
Merknad til nabovarsel - Karen Arnum Michell
Merknad til nabovarsel - Sissel Sotveit - Turid Daae Soltveit
Merknad til nabovarsel - Dagny Arnum
Merknad til nabovarsel - Leny Arnum Demarest
Fullmakt
Kostnadsoverslag frå Museumssenteret i Hordaland
Rekonstruksjon av Kristianhuset - Museumssenteret i Hordaland
Bilder av huset
Bilder av branntomten
Bilder av vindu
Oppslag i Strilen

Framlegg til vedtak:
Austrheim kommune gjev på vilkår dispensasjon frå pbl. § 19-2 og frå kommuneplan, plan-id:
2013001 gjenoppbyggjing av «Kristianhuset på gbnr. 152/29.

1. Huset vert oppført i tråd med det nedbrente «Kristianhuset» så langt det er mogeleg.
2. Det skal sikrast vegtilkomst for arbeidet med gjenoppbyggjingen gjennom avtale med
Austrheim Kommune.
3. Det vert forutsett at bygget vert oppført i tråd med relevante offentlege føresegner.
Grunngjeving for vedtaket går fram av saksutgreiinga.
Vedtaket har heimel i plan- og bygningslova (pbl.) § 19-2 jf. § 11-6 og naturmangfaldslova §§ 8-12.
Saka vert sendt Fylkesmannen i Vestland og Vestland fylkeskommune for klagevurdering.

Austrheim kommune gjev på vilkår dispensasjon frå pbl. § 19-2 og frå kommuneplan, plan-id:
2013001 gjenoppbyggjing av «Kristianhuset på gbnr. 152/29.
1.

Formannskapet - 113/20 - 22.10.2020
FS - behandling:
Sakshandsamar Christopher Straumøy orienterte om saka.
Dette er eit bygg med stor kulturhistorisk verdi lokalt.
Det er spesiell sak sidan tiltakshavar ikkje er grunneigar og ikkje har avtale med grunneigar. Men
administrasjonen meiner at på bakgrunn av dom i lagmannsretten så føreligg det eit "de facto"
tomtefeste.
Morten Sognnes (H) sa at ein her ikkje har noko med det privatrettslege å gjera. Dette er ei
restaurering av huset.
Bjørn Inge Dyrkolbotn (Sp) sa at det kulturhistoriske må vega tungt her.
Inger Lise Brekke (H) sa at når muren står att etter brannen, og med dommen frå lagmannsretten, så
er eigartilhøvet intakt, og det er tale om å bygga oppå muren. Går inn for å støtta framlegg til vedtak.
Anne Dahle Austrheim (KrF) sa at hennar gruppe har diskutert saka og vil støtta framlegget til vedtak.
Kommunalsjef Thomas Lindås sa at sjøtilkomsten er det som har rettsleg vern, medan parkering og
gangsti frå vegen ikkje er tinglyst. Avdelingsleiar Asbjørn Toft sa at vanlegvis har ein gangrett alle
vegar etter friluftslova, men at ein ikkje nødvendigvis kan gå same vegen kvar gong, og ikkje over
dyrka mark.
Handsaming i formannskapet:
Samrøystes for rådmannens framlegg til vedtak.

FS vedtak:
Austrheim kommune gjev på vilkår dispensasjon frå pbl. § 19-2 og frå kommuneplan, plan-id:
2013001 gjenoppbyggjing av «Kristianhuset på gbnr. 152/29.
1. Huset vert oppført i tråd med det nedbrente «Kristianhuset» så langt det er mogeleg.
2. Det skal sikrast vegtilkomst for arbeidet med gjenoppbyggjingen gjennom avtale med
Austrheim Kommune.

3. Det vert forutsett at bygget vert oppført i tråd med relevante offentlege føresegner.
Grunngjeving for vedtaket går fram av saksutgreiinga.
Vedtaket har heimel i plan- og bygningslova (pbl.) § 19-2 jf. § 11-6 og naturmangfaldslova §§ 8-12.
Saka vert sendt Fylkesmannen i Vestland og Vestland fylkeskommune for klagevurdering.

Saksopplysninger:
Det er kome inn søknad om dispensasjon til gjenoppføring av Husmannsstova «Kristianhuset» i
Snekkevika på gbnr. 152/29. Huset – opprinneleg frå slutten av 1700-talet brann ned i august 2016
under uklare omstende. Saka er vidare spesiell ettersom eigarar av huset som brann ned ikkje er
heimelshavar eller eigar av grunnen. Det føreligg heller ikkje tomtefeste for huset som brann ned.
Det ligg ikkje føre fråsegn frå heimelshavar.
Tiltak:
Det er søkt om å gjenreise det nedbrente huset så nærme det originale som ein kan. Det er planlagt å
rekonstruera stova slik den var før brannen, enten laftet eller med bindingsverk med fasaden intakt.
Det skal byggjast på eksisterande grunnmur og inngangsparti. Før huset brann ned fekk huseigarar
tilskot frå Hordaland fylkeskommune til å laga kopiar av dei opphavlege vindauga i huset. Desse vil bli
brukt i gjenreisinga av huset.
Dispensasjon:
Det er trong for dispensasjon frå kommuneplan – Plan-ID: 2013001. I kommuneplanen er plassering
av omsøkte tiltak avsett til LNF-område.
Grunngjeving for søknaden frå søkar:

Dokumentasjon og opplysningar i søknaden
Det vert elles vist til søknad mottatt 07.08.2020 og vedlegg til denne.
Planstatus:
Eigedomen ligg i uregulert område innafor det som i kommuneplanen er definert som «LNFR areal
for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gardstilknyttet næringsverksemd basert på gardens
ressursgrunnlag.»
Uttale frå anna styresmakt:
Saka er sendt på høyring til Fylkesmannen i Vestland og Vestland fylkeskommune. Det ligg føre slik
uttale datert 14.09.2020 :

Kulturminne
Det er ligg føre kulturminnefagleg fråsegn frå Vestland fylkeskommune 07.09.2020. Vurderinga frå
fylkeskommunen lyd som følgjer:

Nabovarsling:
Tiltaket er nabovarsla i samsvar med pbl. § 21-3.
Det ligg føre fleire merknader frå eigarar av gbnr. 152/11 og eigar av gbnr. 152/29 ved brev. Det er
komne inn totalt sju brev. Dei blir kort gjort greie for her, men for ein fullstendig gjennomgang sjå
vedlegg. Ein kan allereie her notera at det i realiteten er tale om to merknader til søknaden. Det
noterast vidare at dei fleste breva er på engelsk.
Det har vore ein langvarig konflikt knytt til Kristianhuset, noko som til ein viss grad må vere på grunn

av den uvanlege eigarløysningen på tomta og huset.
Innvendingane kan kategoriserast som følgjande:
·
·
·
·
·
·
·
·

Huset har blei flytt til lokasjonen frå ein anna plass og har ikkje alltid stått på plassen kor
det søkjast gjenoppbygging.
Husets nærleik til høgspentleidning
Nabokonfliktar på staden
Gjenoppbyggjing av huset vil ikkje vere det same som det gamle. Kva er då poenget med å
byggje det opp att?
Manglande parkeringsmogelegheit i Snekkevika
Tiltakshavar er ikkje eigar av grunnen kor det søkjast gjenoppbygging.
Berre to meter til nabogrensa frå huset som søkjast gjenoppført.
Manglande avtale med grunneigar.

Plassering:
Plassering av eigedomen er vist i situasjonsplan datert 07.08.2020.

Vatn og avløp (VA) og straum:
Det skal brukast sisterne for oppsamling av regnvatn og bio-toalett. Bygget skal ikkje ha innlagt
straum.
Tilkomst, avkjørsle og parkering:
Tiltakshavar skal i all hovudsak kome seg til huset via sjøvegen. Det er tinglyst gangrett frå gbnr.

152/29 til «Kristiannaustet» og båtfeste i Olderviken. Det føreligg vidare tinglyst gangrett for
båtfeste på gbnr. 152/30 Viktun «forbi østre vegg av Kristianhuset». Tiltakshavar er eigar av Viktun.
Vidare føreligg det ein avtale om parkering med eigarar av hovudbruket gbnr. 152/11, men denne er
ikkje tinglyst.
LOVGRUNNLAG
Det presiserast innleiingsvis at det etter kommunen sitt syn føreligg tilstrekkeleg opplysningar om
saka for å gje den ein forsvarleg saksbehandling i tråd med prinsippet i forvaltningslova § 17.
Plan- og bygningslova (PBL) § 11-6 omhandlar rettsverknaden av kommuneplanen sin arealdel:
”Kommuneplanens arealdel fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved kommunestyrets
vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak som nevnt i § 1-6…
Tiltak etter § 1-6 må ikke være i strid med planens arealformål og generelle bestemmelser, samt
bestemmelser knytt til arealformål og hensynssoner.”
Det følgjer av plan- og bygningslova (pbl.) § 11-6, jf. § 1-6 at tiltak ikkje kan setjast i verk i strid med
kommuneplan.
Kommunen har likevel høve til å gje dispensasjon frå føresegner gjeve i eller i medhald av plan
bygningslova med heimel i pbl. § 19-2.
Det er to vilkår som må vere oppfylt for å gje dispensasjon etter pbl. § 19-2.
For det første må dei omsyna som ligg bak føresegna det dispenserast i frå ikkje verte vesentleg
tilsidesett. For det andre må fordelane ved å gje dispensasjon vere klårt større enn ulempene, etter
ei samla vurdering.
Ved dispensasjon frå planar skal nasjonale og regionale rammer og mål tilleggest særleg vekt, og det
bør ikkje gjevast dispensasjon frå planar når ein direkte råka statleg eller regional styresmakt har
gjeve negativ uttale til søknaden, jf. pbl. § 19-2(4).
Ved dispensasjon frå lov og forskrifter skal det leggjast særleg vekt på dispensasjonen sine
konsekvensar for helse, miljø, tryggleik og tilgjenge.
Det kan setjast vilkår for dispensasjonen, jf. pbl. § 19-2. Vilkåra må liggje innafor ramma av dei omsyn
loven skal ivareta, og det må vere ein naturleg samanheng mellom dispensasjon og vilkår, til dømes
slik at vilkår så langt som mogleg kompenserer for ulemper dispensasjon kan medføre, jf. Ot.prp. nr.
56 (1984-85) s 102.
Søknad om dispensasjon skal vere grunngjeve, jf. pbl. § 19-1. Søknad er nøye grunngjeve.
VURDERING
Det er rådmannen sin vurdering at tiltaket ikkje er i samsvar med arealføremålet og vil ha trong for

dispensasjon frå arealføremål.
Omsyna bak LNF-føremålet er i hovudsak å verne om samfunnsinteresser knytt til landbruk, natur og
friluftsliv. Det er ynskjeleg å unngå uheldig omdisponering og fragmentering av landbruksområde og
anna grønstruktur

Spørsmålet er soleis om dei omsyn bak område i kommuneplanen og omsyna i lova sitt føremål blir
«vesentlig tilsidesatt» ved å gje dispensasjon til gjenoppbygging av Kristianhuset.
Ordlyden peikar på at det ikkje er nok at omsyna blir tilsidesett, men dei må vere merksamt
tilsidesett jf. omgrepet «vesentleg».
I saka er det tale om gjenoppbyggjing av eit nedbrent husmannsstova som har vore på standen sidan
1800-talet. Grunnmuren står att etter brannen og det er ikkje tale om å byggje eit nytt hus, men å
gjenreise bygget på eksisterande grunnmur – etter mønster frå det gamle huset. Vidare er det
ubestridt at huset har en reell kulturhistorisk verdi for område. Disse forhald talar sterkt for at
omsyna ikkje blir vesentleg tilsidesatt.
Rådmannen kan ikkje sjå at ein dispensasjon i saka vesentleg vil setje til side omsynet bak føresegna
det vert dispensert i frå.
Det neste spørsmålet er om fordelane ved å gi dispensasjon vil vere “klart større enn ulempene etter
en samlet vurdering. ”
Ordyden peikar på at det føreligg ein høg terskel for dispensasjon ettersom fordelane må vere «klart
større» og det må føretakast ei samla vurdering av alle omsyn.
Det er ikkje tilstrekkeleg for dispensasjon at ulempene ved dispensasjon er beskjedne. Vurderinga må
vise at det føreligg relevante, klare og positive fordelar enn ulempene. Vilkåra i lova om kvalifisert
interesseovervekt krev at dei relevante fordelane må ha stor vekt dersom vilkåret skal vere oppfylt.
I saka er det tale om å byggje opp att eit nedbrent hus. Huset har som nemnt en tydeleg
kulturhistorisk verdi, eksemplifisert av at det nedbrente huset har fått offentleg støtte til vedlikehald
fleire gonger og positive uttaler frå anna høyringsinstansar. Det føreligg dermed klare fordelar ved
gjenoppbyggjing sidan det i stor grad vil å bevare eit sentralt kulturminne på staden.
Vidare kan ikkje rådmannen sjå at «ulempene» ved gjenoppbyggjing vil vere framtredande. Det må
merkast at det dermed ikkje vil skapa noko presendesverknad i området ved å gje løyve sidan det er
tale om eit nedbrent hus. Vidare sto huset på staden når kommuneplanen vart vedteke.

Etter ei samla og konkret vurdering finn rådmannen at vilkåra for å gje dispensasjon frå
kommuneplanens arealdel plan-ID: 2013001 er oppfylt.

Særleg om Nabomerknad:
I dei innkomne nabomerknadene er det peikt på fleire forhald. Som nemnt føreligg det langvarige
privatrettslege konfliktar på staden.
Innvendingane kan kategoriserast som følgjande:
·

Huset har blei flytt til lokasjonen frå ein anna plass og har ikkje alltid stått på plassen kor
det søkjast gjenoppbygging.

Kommunens vurdering er at denne innvending ikkje har relevans all den tid huset har vore på
plassen sidan 1800-talet.
·

Husets nærleik til høgspentleidning

Kommunens vurdering er at denne innvending ikkje har relevans all den tid husets
minsteavstand til høgspentleidningen vil vere ca. 13 meter.

·

Nabokonfliktar på staden

Kommunen skal etter pbl. § 21-6 ikkje ta stilling til «privatrettslige forhold ved behandling av
byggesøknader». Men dersom det verkar klart at tiltakshavar ikkje har dei «privatrettslege
rettigheter søknaden forutsetter, skal søknaden avvises.»
Spørsmålet her er om det føreligg forhald som gjer det «åpnebart for bygningsmyndighetene at
tiltakshaver ikke har de privatrettsligge rettigheter søkanden forutsetter», jf. § 21-6 annet
punktum.
Tiltakshavar er ikkje heimelshavar til grunnen. Det føreligg heller ikkje noko formalisert
festeforhald med grunneigar. Det er likevel klart at tiltakshavar er eigar av det nedbrente
huset, sidan dette er stadfesta i dom frå lagmannsretten. Vidare er det ikkje openbart at det
ikkje føreligg eit de facto festeforhald sidan bygget har stått på staden sidan 1800-talet og både
hus og grunn har hatt fleire eigarar. I tilfelle kor eigar av hus har festerett, vil retten vere i
behald sjølv om huset brenn ned. Desse moment taler for at det ikkje føreligg forhald som gjer
det «åpnebart for bygningsmyndighetene at tiltakshaver ikke har de privatrettsligge rettigheter
søkanden forutsetter», jf. § 21-6 annet punktum. Kommunen har dermed plikt til å
realitetsbehandla søknaden.
·

Gjenoppbyggjing av huset vil ikkje vere det same som det gamle. Kva er då poenget med å
byggje det opp att?

Kommunen finn at kulturhistoriske omsyn taler for det motsette sidan huset skal

byggjast opp i tråd med nedbrente huset.

·

Manglande parkeringsmogelegheit i Snekkevika

Tiltakshavar skal i all hovudsak bruke sjøvegen til staden med tilfredsstillande rettigheiter som
gjer dei tilgang til huset. Kommunen er likevel samd at parkeringsmogelegheitene i Snekkevia
kan vere utfordrande.
·

Tiltakshavar er ikkje eigar av grunnen kor det søkjast gjenoppbygging.

Rådmannen viser her til vurderinga på punktet om nabokonfliktar på staden.

·

Berre to meter til nabogrensa frå huset som søkjast gjenoppført.

Kommunen merka her at huset som eigedomen ligg på er ein enklave rundt naboeigedomen.
Vidare er naboeigedomens hus som kjem med merkanden plassert ca. 100 meter frå omsøkte
tiltak.
·

Manglande avtale med grunneigar.

Rådmannen viser her til vurderinga på punktet om nabokonfliktar på staden.

Uttale frå anna styresmakt
Uttale frå anna styresmakter er i samsvar med rådmannens eigne vurderingar og det føreligg ikkje
vurderingar som vil tale i mot ein dispensasjon.
Vurdering etter naturmangfaldslova
Rådmannen har vurdert tiltaket det er søkt om og prinsippa i §§ 8 – 12 i naturmangfaldslova er lagt til
grunn ved vurderinga. Ein har mellom anna sjekka det aktuelle arealet i www.naturbase.no og
www.artsdatabanken.no og nytta rettleiing frå Fylkesmannen i Vestland.
Rådmannen finn ikkje at omsøkte tiltak vil komme i konflikt med naturmangfaldslova.

INV - Forvaltning og utgreiing
INV - Forvaltning Bergensområdet
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Uttale - Søknad om dispensasjon til oppføring av nedbrent SEFRAK-registert
våningshus / Husmannsplass - gnr 152 bnr 29 - Austrheim kommune
Vestland fylkeskommune viser til førespurnad om uttale til søknad om dispensasjon til oppføring av
nedbrent SEFRAK-registrert våningshus, datert 20.08.2020. Frist for uttale er 17.09.2020.
Eigedomen for tiltaket ligg i LNFR område i Austrheim sin kommuneplan (2019-2029), med planID:
2013001.

Utsnitt frå situasjonskart frå søknaden, med
byggegrense til veg.

Utsnitt frå situasjonskart frå søknaden,
om parkering og gangrett.

Merknad frå infrastruktur og veg
Tiltaket ligg i nærleiken av fylkesveg 565, som har ei fartsgrense på 80 km/t og haldningsklasse
kategori streng. Det er då ei byggegrense på 50 meter frå vegmidte på fylkesveg. Tiltaket vil ikkje
kome i konflikt med dette.
Det kjem fram i søknaden at det er planlagt å bruke sjøvegen som tilkomst for eigedomen og huset
som evt. vert oppført. Med bakgrunn i dette vil ikkje tiltaket medføre auka bruk av fylkesveg 565.
Sjølve arbeidet med å oppføre våningshuset vil trenge tilkomst frå Fv. 565. Vi ber Austrheim
kommune om å sjå til at det er til rettelagt tilkomst for dette.
Tiltakshavar har opplyst at det føreligg ein parkeringsavtale som ikkje er tinglyst, nord for
eigedomen. Vi ber om at det vert dokumentert eit offentleg løyve til å nytte denne avkøyrsla til dette
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føremålet. Dersom tiltakshavar ikkje kan dokumentere eit avkøyrsleløyve ber vi om at dette vert søkt
om. Vi vil allereie no vise til at Fv. 565 har streng haldningsklasse, noko som inneber at talet på
avkøyrsler til fylkesvegen skal vera avgrensa. Eit absolutt krav vi stiller ved søknad om avkøyrsle
eller utvida bruk av avkøyrsle, er at siktforhalda skal vera tilfredsstillande. Med bakgrunn i den korte
fristen for tilbakemelding, har vi ikkje kunne gjere ei konkret vurdering av avkøyrsla. Dette må vi
kome tilbake til ved ein eventuell søknad.
Utanom spørsmål om tilkomst til eigedomen har ikkje Vestland fylkeskommune seksjon for
infrastruktur og veg noko merknad for dispensasjonssøknaden.

Med helsing
Hege Løtveit
Leiar

Lillian Bakke Byrknes
rådgjevar

Brevet er elektronisk godkjent og har difor inga handskriven underskrift
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Kulturminnefagleg fråsegn - Søknad om dispensasjon til oppføring av nedbrent
husmannsstove på gbnr. 152/29 - Austrheim kommune
Viser til brev datert 20.08. 2020 med søknad om dispensasjon i ovanfor nemnde sak. Seksjon for
kulturarv i Vestland fylkeskommune har vurdert saka som regionalt kulturminnemynde.
Kva saka gjeld
Austrheim kommune har motteke ein søknad om dispensasjon frå kommuneplanen sin arealdel til
oppføring av ei husmannsstove som har brent ned. Stova, som opphavleg var ei røykstove frå 1700talet, vart bygd om til lemstove på 1800-talet. I følgje munnlege opplysningar skal stova vere flytta
frå Masfjorden til Njøten om lag 1820, og derifrå til Snekkeviken i 1890-åra, kor den vart sett opp
som ei husmannsstove. Stova brann ned i august 2016. I dag står berre grunnmuren att.
Den nedbrente bygningen hadde ikkje formell vernestatus, men er registrert i SEFRAK med ID 12640004-021. I Askeladden er den registrert som «ikkje freda», med ID 178748-1. I Askeladden er
bygningsstatusen no endra frå «ståande bygning» til «brent bygning».
Stova er søkt attreist på eksisterande grunnmur og inngangsparti. Søker ønskjer å i størst mogeleg
grad å kopiere stova som brann ned. Eigar av huset er ikkje eigar av den faste eigedomen. Det
føreligg konflikt knytt til festeretten. Det føreligg dom frå Lagmannsretten frå 2003 som gir søker –
gjennom arv – eigedomsrett til huset. Tiltaket ligg i område som er avsett til LNFR i
kommuneplanen (2019-2029). Austrheim kommune opplyser at dei stiller seg positiv til
dispensasjonssøknaden, særleg grunna kulturminneverdiane til husmannsplassen.
Vurdering av tiltaket
Nyare tids kulturminne
Lemstovene er ein bygningstype som vart det typiske vestlandske bustadhuset på 1800-talet.
Mange av desse stovene er i ferd med å forsvinne, noko som uroar kulturminnemyndet, då vi meiner
at det forringar både bygningsmiljøet og kulturlandskapet på bygdene. Vestland fylkeskommune
finn det positivt at eigar av den nedbrente stova ønskjer å bygge ho opp att på eksisterande
grunnmur og inngangsparti, og i så stor grad som mogeleg som ein kopi av stova slik ho stod før
brannen. Sjølve stova er tapt som kulturminne, men bygningstypen vil vere eit positivt element i
kulturmiljøet.
Automatisk freda kulturminne
Omsøkte dispensasjon gjeld oppføring av ei nedbrent husmannsstove på eksisterande grunnmur. Vi
ynskjer å presisere at nedanståande fråsegn berre gjeld dette tiltaket. Skal ein gjennomføre andre
tiltak i eller på grunnen/marka skal desse sendast seksjon for kulturarv til fråsegn. Dette gjeld både
for permanente og midlertidige tiltak i samband med byggefasen.
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Tiltaket ligg ved Fosenstraumen eit sund som ligg mellom Alver og Austrheim kommune. Her er
registrert eit svært stort tal automatisk freda kulturminne frå steinalderen, som utgjer eit heilskapleg
kulturmiljø av nasjonal verdi. Då tiltaket gjeld oppføring av husmannsstove på eksisterande
grunnmur har me ingen merknader i saka.
Konklusjon
I høve nyare tids kulturminne finn Vestland fylkeskommune det positivt at den nedbrente
husmannsstova på gbnr. 152/29 i Austrheim kommune vert bygd opp att på eksisterande grunnmur
og inngangsparti, og i så stor grad som mogeleg som ein kopi av stova slik ho stod før brannen i
august 2016.
I høve automatisk freda kulturminne har vi ingen merknader til at den nedbrente husmansstova ved
Fosenstraumen vert bygd opp att på eksisterande grunnmur og inngangsparti.
Vi ber om å få sendt over vedtaket i saka for eventuell vurdering av klage, jf. Miljøverndepartementets rettleiar Kommuneplanens arealdel, T 1382.
Med helsing
Inger Lena Gåsemyr
fagleiar

Helene Moe
seniorrådgjevar

Brevet er elektronisk godkjent og har difor inga handskriven underskrift
Sakshandsamarar: Helene Moe og Sigrun Wølstad

To: Austrheim Kommune
From: Karen Arnum Mitchell (granddaughter to Monrad S. Arnum,
a9» ,
daughter to Malven Arnum)

=

rlh/

Date: May 5th, 2020
Subject: Nabovarsel
I am writing this letter in response to the "Nabovarsel" I received from Jan
Nordø, Even Nordø and Laila Nordø. I received this document on Monday,
May 4th, 2020. The Arnum family (my grandfather Monrad Arnum, father
Malven Arnum) is the owner of the main property identified as GNR 152
BNR 11 and assigned as 1708 Austrheimsvegen in Austreheim Community.
I am aware that the structure which was located on 152/29 and identified as
1700 Austrheimsvegen in Austrheim Community was destroyed by fire. It
is my understanding that the Nord o's wish to rebuild this structure. It is also
my understanding that the land on which this new structure is proposed to
be built is not owned by the Nordø family, but by Turid Soltvedt. I believe
that the history of this structure, which was most recently located and
identified as 1700 Austreheimsvegen in Austreheim Community, has been
moved at least once if not twice over its lifetime and that 152/29 is not its
original location.
This proposed structure, as outlined in the Nabovarsel, would only be two
meters from the Arnum family property lines. There are no parking rights
given to anyone in Snekkevik. I believe that parking is a requirement in
order for a structure to be built. In addition, the property is located directly
under high tension power lines. I am sure there are rules associated with
how far out you can be from the electrical wires when building.

The Arnum family is friends with both the Nordø's and the Soltvedt's. If
permission to build on this property is granted, this will only lead to ongoing
legal problems, as there has been a long-standing legal battle to date
between the Nordo's and the Soltvedt's. Our family wishes to remain
neutral on this matter and do not want to get involved. The original
structure to be restored/rebuilt, has been moved at least once during its
history and possibly twice to my knowledge.

CC: Jan Nordø
Even Nordø
Laila Nordø

7.8.2020

Jan Nordø
Hoplandssjøen 74
5943 Austrheim

5. august 2020

Austrheim kommune
Sætremarka 2
5943 Austrheim

Søknad om gjenoppbygging av Kristianhuset
Bakgrunn for tiltaket
Husmannsstuen Kristianhuset, som er fra slutten av 1700-tallet, brant ned i august 2016. Planen er å
rekonstruere stuen slik den stod før brannen, enten laftet eller med bindingsverk med fasaden intakt.
Dette er planlagt på eksisterende grunnmur og inngangsparti. Før brannen ble det med tilskudd fra
Hordaland fylkeskommune laget kopier av de opprinnelige vinduene i huset. Disse brant ikke opp da
de sto på lager klare til å bli monterte. De kan dermed brukes i rekonstruksjonen.
Museumssenteret i Hordaland har siden 2017 vært samarbeidspartner i prosjektet. Sammen med
Osterøy museum har de synfart branntomten og foreslått tiltak og gjennomføring, se vedlegg. For
tiden tar ikke museet på seg byggeoppdrag. Gjennom Museumssenteret har vi derfor vært i kontakt
med Gamle 3 Hus som restaurerer Bryggen i Bergen. De har lovet å komme med tilbud i august.
Et alternativ til lafting kan være bruk av bindingsverk, men med kopi av den gamle fasaden.
Museumssenteret har signalisert at dette er en akseptabel løsning om kostnaden med lafting blir for
stor. Huset er forsikret for om lag kr 800 000.
Fylkeskonservatoren har ønsket gjenoppbygging av huset, se kommentar i lokalavisen Strilen
(vedlagt). I årene før huset brant med, ble både tak, inngangspartiet og deler av gulvet skiftet ut og
restaurert, alt med støtte fra Hordaland fylkeskommune. Med vinduene som står på lager, har
Fylkestinget gjennom tre tilskudd bevilget kr 90 000 til restaureringen.
I prosessen rundt rekonstruksjonen har vi vært i løpende dialog med byggesaksavdelingen i Austrheim
kommune. Siden søknaden gjelder gjenoppbygging etter brann, huset har kulturminneverdier og
eierforholdet er avklart gjennom dom i Gulating Lagmannsrett, har kommunen vært positiv til
gjenoppbygging. Kommunen har samtidig ment at søknad uten ansvarsrett er tilstrekkelig.
For komplett søknad vises det for øvrig til utfylt skjema fra Direktoratet for byggkvalitet.
Strøm
Bygget vil ikke ha innlagt strøm.
Vann- og sanitærforhold
Bygget er planlagt med sisterne for oppsamling av regnvann fra taket og bio-do.
Kan byggeplanen være i konflikt med omgivelsene?
Bygget vil komme i nærheten av 2kV kraftlinje på tomten. Minsteavstanden horisontalt er om lag 13
m. Vi har vært i telefonisk kontakt med Magnus Grøttveit i BKK. BKK er driftsansvarlige for den
omtalte kraftlinjen. Grøttveit mente bygget vil komme godt utenfor sikringssonen og hadde derfor
ingen merknader til søknaden.
Bygget vil være om lag 150 meter fra strandsonen.

Gangrett og båtfeste
Det er tinglyst gangrett fra gbnr 152/29, som huset ligger på, til naust(Kristiannaustet) og båtfeste i
Olderviken (se vedlagt tinglyst kontrakt). Ifig. korrespondanse med Malven Arnum, deleier av
hovedbruket, har vår far (Arne Nordø) og tante (Bjørg Nordø) vært betraktet som deleiere av naustet,
men ikke grunnen naustet står på, jfr. vedlagt brev av 24.10.99. Denne eiendomsretten er ikke
tinglyst.
I tillegg er det tinglyst gangrett fra båtfeste på gbnr 152/30 Viktun «forbi østre vegg av Kristianhuset»
(se vedlagt skjøte og skylddelingsforretning). Vi er eiere av Viktun.
Selv om vi har parkeringsavtale med eierne av hovedbruket (152/11), er denne avtalen ikke tinglyst
fordi brukseierne motsetter seg det. I fremtiden vil tilkomsten til Kristianhuset i hovedsak skje med båt
til tinglyste båtfester ved Kristiannaustet eller på Viktun fra tinglyst båtfeste på Dyrneset, registrert på
min hustru Haldis Dyrnes, eller fra offentlig havn med båtfeste på Hopland.
Om vi blir tvunget til kortvarig parkering av bil, kan det skje i lommene langs Austrheimvegen eller på
offentlig parkeringsplass ved inngangen til turstien til Hoplandskvernene. Frem til denne
parkeringsplassen har eierne av Viktun tinglyst gangrett (se vedlagt skjøte). Parkering på den
offentlige parkeringsplassen på Straume kai er også et alternativ, for å bli skysset med båt over
Fosnstraumen til naustet og båtfestene i Olderviken.
Våre kommentarer til naboenes merknader
Det ble sendt sju nabovarsel; seks til sameiet av 152/11, arvingene etter Monrad Arnum, som alle bor i
USA, og ett til Turid Daae Soltvedt, eier av 152/29. Seks har merknader. Merknadene er nokså
likelydende, så vi har valgt å kommentere dem samlet.
Påstand om manglende festeforhold
Gjennom advokat Egil Horstad hos Simonsen Vogt Wiig har min far, Arne Nordø, gjennom lang tid
krevd festeavtale for Kristianhuset som gjennom dom i Gulating Lagmansrett i 2003 er fastslått at han
sammen med sin søster, Bjørg Nordø, hadde eiendomsrett til. Bjørg døde for noen år siden, far i fjor.
Arvingene etter Bjørg og Arne sitter i uskiftet bo, og vi krever fortsatt festeavtale for Kristianhuset. I
brev fra Horstad 7. juni 2019 til Turid Daae Soltvedt og advokaten hennes blir det fremholdt at det «de
facto» foreligger et festeforhold til eiendommen og at vi derfor har rett til en avtale.
Av ulike årsaker ble ikke brevet besvart før 31. januar 2020. Der avviser Soltvedts advokat nok en
gang kravet om festeavtale. Gjennom advokat Horstad går vi nå til stevning av Soltvedt for å oppnå
feste. Horstad, som er spesialist på skifterett, mener vi har en god sak. Eiendomsforholdet til
Kristianhuset er uomtvistelig. Det mener han også kravet om feste er.
Ingen historisk rett til å gjenoppbygge Kristianhuset
Av Anita Arnum blir det hevdet at huset har blitt flyttet mange ganger og at «there is no historical
precedent for this building to be reconstructed».
Her vil vi bare vise til at hele familien Nordø har tette bånd til huset der det har stått. Bestefar kom
som fosterbarn fra Nordøy i øygarden til Kristianhuset på slutten av 1800-tallet før han giftet seg med
Solveig fra Bergen. De ble boende i Kristianhuset og fikk fire barn der, inkl, vår far. Etter krigen ble
huset brukt som hytte både av vår og Turid Daae Soltvedt sin familie.
Videre er Anita Arnum tydeligvis på kollisjonskurs med sin far, Malven Arnum, som døde for noen år
siden. I en såkalt «affidativ» datert 12. april 1998 (vedlagt) skriver han på vegne av hele familien om
Kristianhuset: «Itwas the expressed wish of Monrad S. Arnum in 1947 thatsaid house should not be

removed (demolished), but rather, that it should stand as a memorial to the old tenant farmers».
Monrad er far til Malven og bestefar til Anita.
Til slutt vil vi bemerke at Hordaland fylkeskommune før brannen gikk inn med betydelige tilskudd for å
restaurere huset, og at fylkesdirektøren for kultur og idrett i lokalavisen Strilen (vedlagt) har
tilkjennegitt at det er viktig å gjenreise det, nettopp på kulturhistorisk grunn.
Eierskapet til Kristianhuset
Anita Arnum fremholder: «Mr. Thomas Lindås wrote that he had
heard that the house (Building
#176484004) on 152/29 is owned by the Nordø family... » as the result of a legal dispute, but hat ho
had
not seen proof...» og such claim.
«...

.

«....

Dommen i Gulating Lagmannsrett i 2003 (vedlagt) er uomtvistelig: «Arne Nordø og Bjørg Nordø er eier
av en ideell andel på 50 % av «KRISTIANHUSET» på gnr 152, bnr 29 i Austrheim». Turid Daa,
Soltvedt ble dessuten idømt saksomkostningene. Noen år seinere ble hun av Arne Nordø og Bjørg
Nordø kjøpt ut av sameiet. Etter deres død er det arvingene som eier huset, dvs. Jan Nordø, Laila
Nordø, Even Nordø og Ruth Halsteindal.
Manglende tinglyst gangsti og rett til parkering
Her vises det til avsnitt lenger fremme i søknaden. Tinglyst båtfeste står frem som et godt alternativ til
parkering med bil. Vi mener dessuten at det eksisterer tinglyste gangretter som gir tilkomst til
Kristianhuset.
Nærhet til kraftledning
Også her vises det til avsnitt lenger fremme i søknaden. Spørsmålet er avklart med BKK som mener
at tiltaket ligger godt utenfor sikringssonen.
Avstand til nabogrense
Det påpekes at tiltaket ligger svær nær gnr 152 bnr 11, bare to meter. At kommunen i sin tid ga løyve
til slik utstikking av gnr 152 bnr 29, kan ikke vi som eiere av Kristianhuset lastes for.
Brannårsaken er ikke avklart
Dette punktet er etter vårt syn temmelig irrelevant, men vi vil understreke at to personer ble siktet for
brannen. Saken ble til slutt henlagt på grunn av manglende tekniske bevis, men indisiene var etter
vårt syn så sterke at de burde ført til domfellelse. Det synet deles av advokaten vår og den
påfølgende privatetterforskingen.
Privatetterforsker Ole Martin Berg i Crawford konkluderer slik i rapporten sin (delvis vedlagt):
«Uavhengig av hvilke tiltak som måtte besluttes gjennomført, er det undertegnedes oppfatning at
mistanken mot de to siktede synes styrket. Det kan være grunn til å undre seg over at saken ikke er
prøvd for domstolen med det allerede foreliggende, og det kan være nærliggende å legge dette på
ressurssituasjonen i politiet, uten at det skal påstås sikkert. Saken foreslås uansett fremmet
politi/påtalemyndighet for ny vurdering».
Flytting av huset
Anita Arnum foreslår å flytte Kristianhuset til «som other location», men ikke konkret hvor. Slik vi ser
det, ville det være i strid med familiens «affidativ», signert Anita Arnums far: «The sald house should
not be removed» (se over). Siden denne delen av kommunen er LNF-område, er det dessuten
urealistisk å få dispensasjon til å bygge i nærheten. I tillegg kommer kulturminneperspektivet.
Kristianhuset er sammen med det restaurerte Kristiannaustet, de flotte steinmurene og den gamle

sjøvegen, en viktig del av kulturlandskapet i Snekkeviken. Et vitnesbyrd om hvordan det var å være
husmann på slutten av 1600-tallet og frem mot 2. verdenskrig.
Søknad om dispensasjon
Siden kommuneplanen definerer tiltaksområdet som LNF, søkes det om dispensasjon fra PBL.
Fordi bygget gjenreises på eksisterende grunnmur og inngangsparti og vi i størst mulig grad vil kopiere
huset som brant ned, håper vi kommunen er positiv til gjenoppbygging slik administrasjonen har
signalisert i formøter med oss. At stuen får kulturminneverdi i et typisk nordhordlansk kulturlandskap
med steinmurer, gamle ferdselsveier og et nyrestaurert naust like i nærheten av
steinalderbosetningene i Fosnstraumen, synes vi bør telle med. Eierskap er avklart gjennom dom i
Gulating Lagmannsrett. Nødvendige gang- og båtfesterettigheter er etter vårt syn etablert.

Jan Nordø
arving av Kristianhuset

7.8.2020
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Kvit tering for nabovarsel

sendes kommunen sammen med søknaden

Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending, overleveres personlig mot kvittering eller sendes på e-post mot kvittering.
Med kvittering for mottatt e-post menes en e-post fra nabo/gjenboer som bekrefter å ha mottatt nabovarselet. Ved personlig
overlevering vil signatur gjelde som bekreftelse på at varslet er mottatt. Det kan også signeres på at man gir samtykke til tiltaket.
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Nabo-Igjenboereiendom
Gnr.
I Bnr.

I Seksjonsnr.

I Festenr.

Adr sse
,_

Poststedets
reg.nr.

onligkvitteringfor
Dennedel klistrespå kvittering
PP1Bag 5758 8 NO

mottatt varsel

I Postste

Dato

M

Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom
Eiers/festers
navn

Datosendt -post

Adresse

Kvittering vedlegges
Poststedets
reg.nr.

I Posts
Ie

I R2

Personlig
kvitteringfor Dato
mottatt varsel

I Sinn.
Dennedel klistrespå kvittering
mn
RPIRRQ67RI
I Festenr.

i

I Seksjonsnr.

Adr

Postnr.

Eçg4•.

lP

os

.

Personlig
kvitteringfor Dato
mottatt varsel
Nabo-/gjenboereiendom
I Bnr.
Gnr.

I

t5.

Personligkvitterin for

I Dato

Sign.

samtykk e til tiltaket

Å

Nabo-/gjenboereiendom
I Bnr.
Gnr.

I 5L

I Sign.

samtykketil tiltaket

i
Postnr.

---

Postnr.

Datosendte-post

Datosendte-post

Adress

Kvittering vedlegges

7

4

I Poststed •
cc -Lçk&k
I Personlig
kvitteringfor
I Dato

Poststedets
reg.nr.

Postnr.

_L
1Sinn
itt
Dennedel klistrespå kvering
piigq
5760 MO
5
I Festenr.

Eier/fester av nabo-Igjenboereiendom
Eiers/festers
navn

I Seksjonsnr.

h

LA

___________

I Sign.

samtykketil tiltaket

Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom
Eiers/festers
navn

Datosendte-post

Adresse

Adresse

Kvittering vedlegges
Is L

Postnr.

5-q43

I Poststed

Personlig
kvitteringforI Dato
mottatt varsel
Nabo-/gjenboereiendom
Gnr.
Bnr.

I Festenr.

I Seksjonsnr.

oststedeta
reg.nr.

L

ersonligkvittering
for

I Dato

Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom
Eiers/festers
navn

I Sir
Dennedel klistrespå kvittering
RR1689 5759 i MO

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

Datosendtv-post

,4

')

fonhigkvittering
for

Blankett5156Bokmål 15Utgitt av Direktoratetfor byggkvalitet 01.07.2015

Dato

I Sign.

samtykketil tiltaket

I

Sign.

Kvittering vedlegges
Poststedetsreg.nr.

Postnr.

I Poststed

mottatt varsel

I Sign.

samtykketil tiltaket

...

Personlig
kvitteringforI Dato
r i

I Sion.
Dennedel klistrespå kvittering
nptRsq 5756 5 MO

(tU

Adresse

Adresse
Postnr.

I Poststd

Postnr.

Da

.ri

248

0
Side1 av i

=

I av

Side

-

C6-1-1e11

Kvittering for nabovarsel

sendes kommunen sammen med søknaden

kan enten sendes som rekommandert sending, overleveres personlig mot kvittering etter sendes på e-post mot kvittering.
TNabovarsel
Med kvittering for mottatt 0-post menes on e-post fra nabo/gjenboer som bekrefter å ha mottatt nabovarselet. Ved personlig
overlevering vil signatur gjelde som bekreftelse på at varslet er mottatt. Det kan også signeres på at man gir samtykke til tiltaket.
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Naboer som blir varslet skal beholde
Et eksemplar

sendes også til kommunen

et eksemplar

sammen

av denne.

med byggesøknaden

Jeg har planer om å:
Bygge tilbygg

LI]

Rive tåbygg

Bygge frittliggende bygning

fl

Rive frittliggende bygning

Bruksendring
2

Annet (kun etter avtale med kommûnen)

Beskrivelse av hva som jeg skal gjøre:

-L

I tL

cå—

itt2.1Lc

Eiendommenjeg skal gjøre noe på:
Adresse:

Postnr/sted:

Gårdsnr:

4

,

5qq.

$

Festenr:

Bruksnr:

1 1

Seksjonsnr:

Kommune:

Plan(er)som gjelder for ei endommen:
Kommuneplanen

L

Reguleringsplan

-

Andre plan(ei)

Navn/nummerpàpanen(e):
f

Jegtrenger ikke dispensasjon eller andre tiLlateLser
Jeg trenger dispensasjon eller andre tillatelser fra følgende regler/bestemmelser:

Jeghar lagt ved:
Snittegning før og etter

'

Fasadetegninger

førog etter

Situasjonskart som viser hvor jeg skal hygge/rive

Andre vedlegg (f eks søknad om dispensasjon):

Som nabo hr du rett

triå komme med merknaderinnen14 dager

Om du ikke har merknader er det til stor hjelp om du gir meg beskjed, så slipper jeg å vente
Du kan kontakte

14

dager.

megpå adressen under hvis du harspørsmål, merknader eller samtykker til byggeplanene

Navn:

E-pos t:

Adresse:

Postnr/sted:

3ct4)

Å-_e

Hilsen
Dato:

Dette skjemaet kan brukes i stedet ror blankett 515 og 5155
Nabovarsel
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To:

Austrheim Kommune
Sætremarka 2
5943 Austrheim
Norway

CC:

Jan Nord9
Hoplandssjen 74
5943 Austrheim
Norway
Laila Nord»
Kvernevikstemma 18
5114 Tertnes
Norway
Even Nord9
Øvre Titlestad 56
5243 Fana
Norway

From: Anita R. Arnum
1708 Austrheimsvegen
5943 Austrheim
Norway

109 Moffett Street
Lancaster, MA 01523
USA

Date: 12 May 2020
To Whom It May Concern:
I am in receipt of an undated Nabovarsel for the "Rehabilitering av husmannshus (Kristianhuset)
fra slutten av 1700-tallet på eksisterende grunnmur og inngangsposti etter brann i 2016" on the
property idendified as Gnr 152 Bnr 29. I received this notification via U.S. Mail on or about
May 5, 2020 from Jan, Laila and Even Nordø and provide the following response for your
consideration.
The Arnum family has owned the property located at 1708 Austrheimsvegen (Gnr 152 Bnr 11)
known as "Snekkevika" since my grandfather Monrad Seline Arnum built the house in the late
1920s or early 1930s, and raised his family there with his wife Mangbild Arnum. The land may
have been in the family prior to this time, but I would have to search the documents to determine
the exact dates. The Arnum family has maintained ownership of the land, house, outbuildings
and boathouse even after emigrating to the United Sates in 1948 and family members return
often to visit relatives and maintain the property.
Over the years, the Arnum family has continued friendly relations with both the Nordø and the
Soltvedt families and wishes to do so for the foreseeable future. As such, we have always
maintained our family's desire to remain clear of any conflicts between property owners located
within our main property Gnr 152 Bnr 11 such as has occurred between the Nordø family and the
Soltvedt family.

I wish to express my opposition to the proposed construction for the following reasons:
•

The structure known as "Kristianhuset' was not original to the proposed construction site
Bnr 152 Gnr 29; it had been moved there from another location, possibly Njoten. In fact,
it may have been moved more than once in its history. Therefore, there is no historical
precedent for this building to be reconstructed on the site proposed in the Nabovarsel.

•

I understand from Mr. Thomas Lindås, Byggesakshandsamar/jurist for Austrheim
Kommune (document attached), that the property Gnr 152/Bnr 29 is legally owned by:
Soltvedt Turid C Daae
Straumetappen 21
5353 Straume

•

There has been a long standing dispute between the Nord family and the Soltvedt family
relative to the structure known as "Kristianhuset," identified as building #176484004 in
the documents supplied to me by Mr. Thomas Lindås.

•

In his correspondence, Mr. Thomas Lindås wrote that he had "... heard that the house
[Building #176484004] on 152/29 is owned by the Nord family..." as the result of a
claim.
or such
ega spue, u athehad".not

roof..."
seen

•

The concept of building a structure on land that is not owned by the builder is inherently
absurd and fraught with problems.

•

If the structure were to be constructed as proposed, it would be located on land that is
completely encompassed by the Arnum family property, Gnr 152 Bnr 11.
o

Mr. Thomas Lindås further confirmed in his correspondence that "... to rebuild the
house on 152/29 the owner will need to present a notarized right to parking
The Arnum family is firmly opposed
boat."
via
nearby. Or, a ri ht to ain access
parking rights on our property.
granted
to granting such rights as no one has been
In fact we have specifically prohibited anyone from parking on our property.

o Rebuilding the structure as proposed would I assume also require access rights,
including a walking path (Gangsti) across our property which we are also in
opposition to granting. Turid Soldvedt is the only property owner within our main
property that has secured the proper "Gangsti" access rights to 152/29.
•

The proposed structure is located very close to overhead high tension power lines
[høyspenningslinj eJ that cross directly over the property Gnr 152 Bnr 29. I believe that
there are rules and regulations relative to how close one can build to such high tension
power lines. (See attached from BKK)

z
-

»

•

The current proposal to rebuild the structure places the structure 2 meters from the
existing property line of Gnr 152 Bnr 11. Are there not required setbacks from property
lines when building?

•

I am unable to read the proposed exemption sought on the Nabovarsel, is it "LNE, LNF,
LJE, LIF, LSE. LSF" or something else and what are the details of the exemption sought?

•

The original structure "Kristianhuset" was destroyed by fire. As a Fire Investigator
myself, I know how difficult it can be to identify the origin and cause of a fire. In the
United States, in accordance with NFPA 921, fires are classified into one of four
categories: accidental, natural, incendiary or undetermined. Generally accidental and
natural causes must be ruled out prior to moving toward an incendiary cause. While I
have not seen or reviewed any official reports on the fire, should this be determined to be
an incendiary cause, and I hope that this is not the case, there are several possible motives
for any number of suspects to have ignited this fire. Without an eyewitness or an
uncoerced confession, it would be nearly impossible to prove any particular suspect.

Our family is not unsympathetic to the situation. Each family involved, including the Arnum
family, has strong ties and feelings to the property and the previous structure. This has been a
long-standing conflict between the Nord and Soldvedt families over "Kristianhuset." The
Arnum family has attempted and wishes to remain neutral relative to this dispute.
With the history of the structure "Kristianhuset" including the fact that it has been relocated on
previous occasions, I offer the following proposed solution: consider rebuilding the structure at
some other location where a conflict of ownership between land and building does not exist.
Overall, it is our desire to restore the peace and harmony that my father Malven Arnum so often
described to me, so that we are able to enjoy all that "Snekkevika" has to offer.
Thank you for your consideration of this matter.
Sincerely,

Anita R. Arnum
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Arnum Anita MATF
Anita Arnum <snekkevik@aol.com>
Monday, August 13, 2018 8:26 AM
Arnum Anita MATF
Fwd: SV: Property Questions Gnr 152/Bnr 11

From:

Sent:
To:

Subject:

Anita R. Arnum
Begin forwarded message:
From: Thomas Lind#s <Thomas.Lindas austrheim.kommune.no>
Date: August 13, 2018 at 04:36:16 EDT
To: "snekkevik @ aol.com" <snekkevik @aol.com>
Subject: SV: Property Questions Gnr 152/Bnr 11

Hello Anita!
English is no problem.
It is correct as you say that to rebuild the house on 152/29 the owner will need to present a
notarised right to parking nearby. Or, a right to gain access via boat.
When it comes to the property itself, it is owned by:
Soltvedt Turid C Daae
Straumetappen 21
5353 Straume
I have heard that the house on 152/29 is owned by the Nord ø family, I have not seen proof of this,
but as I understand it was the outcome of a legal dispute between the two families.
Regarding the house, this is the information we have on the building:
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As you can see, the building has its own building number:

176484004

When it comes to the history of the house, I have little information.
Regarding finding a solution to the conflict between the two families, I would recommend taking
the dispute to court, and get a definitive ruling so that one of the parties would own both the
house and the property. But this is joust my opinion.
Sorry for my English. If you have any other questions, joust ask.

Med helsing
Thomas Lindås
Byggesakshandsamar/jurist

L11i.l\Jls.ll:irlhleåm
!}{lOJmml!ll!l'ile
Sætremarka 2
5943 Austrheim
Tlf.dir: 56 16 20 53
E-post: thomas.lindas austrheim.kommune.no
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t rheimn

fra: snekkevik(ruaol.com [mailto:snekkevikræaol.com]
Sendt: onsdag 8. august 2018 12:33
Til: Thomas Lindås
Emne: Property Questions Gnr 152/Bnr 11
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Forskrift av 20. desember 2005 nr, 1626 om elektriske forsylngsanlegg
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Landbruksområder og lignende
I områder hvor det kan forventes at det benyttes høye maskiner skal ledningshøyden tilpasses dette.
Taubaner
Når høyspenningsluftledning laysser under taubane og lignende må det treffes tiltak i fonn av
passende overbygning.
Vertikale avstand mellom høyspenningsledning og laveste fase- eller
jordleder på øvre ledningssett og fase- eller jordleder på nedre ledningssett.
Tabell 6-2 angir minsteavstander.
Ved kryssing mellom høyspenningsluftlinjer skal linjen med høyest spenning føres øverst. Belagte
linjer og luftkabler skal imidlertid plasseres underst uansett spenning.
Ved kryss på felles mast skal den vertikale avstanden i mast være minst D pp, og ikke mindre enn
2m.
Ved kryssing mellom høyspenningsluftlinjer og lavspenningsluftlinjer skal hoyspenningsluftlinjen
føres øverst.
Når avstanden fra lavspenningslinjen til nærmeste høyspenningsmast er mindre enn 3 m + D pp
skal kryssing være på felles mast. Vertikal avstand i mast mellom linjesettene skal være minst l m
+ D pp , og ikke mindre enn 2 m Har linjesettene forskjellige eiere er kryssing på fe1lesmast bare
tillatt når høyspenningslinjen er utført med belagte liner eller som luftkabel.
Ved kryssing mellom høyspenningsluftlinjer og teleluftlinjer skal høyspenningsluftlinjen føres
øverst.

Avstand fra hayspenningslinje til bygninger og lagerplasser
Tabell 6-2 angir minsteavstander.

Dersom det er fare for at is fra luftlinjer faller ned på bygninger, skal høyspenningsluftlinjer med
store spennlengder og pilhøyder eller med vertikal høyde over 40 m, ha en horisontal avstand
mellom bygning og naxmeste faseleder, uten utsving av lederen, pa minst en fjerdedel av hoyden.
Det kreves ikke større avstand enn 30 m. Dette kravet gjelder ikke for mindre viktig bygning.
Kryssing tillates over mindre viktige bygninger med storste grunnflate 50 m 2, som ikke benyttes
til boligform&l,og hvor det kun leilighetsvis eller kortvarig oppholder seg mennesker. Avstand fra
mindre viktig bygning til annen bygning må være minst 4 m For mindre garasjer for inntil to biler
kan avstanden til viktig bygning reduseres til 2 m.

Skytebaner, flyplasser og luftfartshindringer
Hoyspenningsluftlinjer skal ikke komme innenfor fastsatte sikkerhetsgrenser for en skytebane.
For skytebaner er retningslinjer gitt i forskrift l juli 1988 nummer 548 om anlegg av, kontroll med
og godkjenning av sivile skytebaner.
Flyplasser, fjordspenn, kryssing av daler og andre ledningsanlegg som kan representere en fare for
luftfarten reguleres av luftfartsmyndighetene.
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May 11, 2020
To:

Austrheim Kommune
Saetremarka 2
5943 Austrheim
Norway

CC:

Jan Nordø
Laila Nord
Even Nordø

From: Martha J. Arnum
I am in receipt of a Nabovarsel sent to me by mail, with notification of the
rebuilding of "Kristianhuset" on a plot that is not owed by Nordø family. I believe
the land is owed by Turid Soldveit as registered owner of BNR 152 GNR 29, also
known by the address of 1700 Austrheimsvegen in Austrheim Community
Norway.
The area, known as Snekkevikka, has been owned by the Amum family for many
years. Monrad and Manghild Amum deeded the property, house, boathouse and
out buildings in five equal parts to their children: Malven Arnum (deceased), Leny
Arnum Demarest, Magnus Arnum (deceased), Dagny Arnum and Elyn Arnum
DeCrescenzo. At present, there are three grown children living, Leny Demarest,
Dagny Amum and Elyn DeCrescenzo. My husband, Malven Amum was the oldest
and according to deed, his share transferred to me upon his death. In the same
manner, upon the death of Magnus Arnum, his share transferred to his wife Evelyn
Arnum. Elyn Arnum DeCrescenzo sold her share to her niece Anita Renee Arnum.
As I comprehend, the Arnum children wish to preserve the Arnum property along
with the family house. The three oldest Arnum children were born in the family
house. Grandchildren have come to visit and always want to return during the
summer.
Our family members have visited Snekkevikka many times over the years, but not
as often as my daughter Anita Arnum. Anita visits nearly every summer for 5-6
weeks at a time and has maintained the house with new windows, roof tiles,
clearing out the basement of large logs and has made many repairs in and outside
of house.

When Malven was living, he would travel to Snekkevikka every summer to visit
with family and ensure the property was being maintained. He would take time to
make any necessary repairs and improvements to the home. My husband, Malven
passed away in 2012 and he is buried in the Austrheim church cemetary.
I made my first visit to Snekkevikka in 1976 and have visited often. The land and
house is very meaningful to our family. It is a paradise to behold.
Unfortunately, the original "Kristianhuset" was destroyed by fire over two years
ago. I do not believe an original building can be replaced; it was a unique pali of
history and it is unfortunate that it is gone. However, what is the purpose of
rebuilding? It would never be the same. It is also a source of great conflict
between the land owner and those who wish to rebuild. I do not believe of any
type of structure should be built on this land. Best to leave the land open to nature.
The main property at 1708 Austrheimvegen in Austrheim Community Norway,
GNR 152 BNR 11, is owned by the Amum family and although many have asked,
no one has received parking rights to the property. According to requirements by
the Austrheim Community, I believe this is a requirement for building (parking
rights tied to the property owners).
Yours truly,

Martha J. Arnum

To: Austrheim Kommune
From: Karen Arnum Mitchell (granddaughter to Monrad S. Arnum,
a9» ,
daughter to Malven Arnum)

=

rlh/

Date: May 5th, 2020
Subject: Nabovarsel
I am writing this letter in response to the "Nabovarsel" I received from Jan
Nordø, Even Nordø and Laila Nordø. I received this document on Monday,
May 4th, 2020. The Arnum family (my grandfather Monrad Arnum, father
Malven Arnum) is the owner of the main property identified as GNR 152
BNR 11 and assigned as 1708 Austrheimsvegen in Austreheim Community.
I am aware that the structure which was located on 152/29 and identified as
1700 Austrheimsvegen in Austrheim Community was destroyed by fire. It
is my understanding that the Nord o's wish to rebuild this structure. It is also
my understanding that the land on which this new structure is proposed to
be built is not owned by the Nordø family, but by Turid Soltvedt. I believe
that the history of this structure, which was most recently located and
identified as 1700 Austreheimsvegen in Austreheim Community, has been
moved at least once if not twice over its lifetime and that 152/29 is not its
original location.
This proposed structure, as outlined in the Nabovarsel, would only be two
meters from the Arnum family property lines. There are no parking rights
given to anyone in Snekkevik. I believe that parking is a requirement in
order for a structure to be built. In addition, the property is located directly
under high tension power lines. I am sure there are rules associated with
how far out you can be from the electrical wires when building.

The Arnum family is friends with both the Nordø's and the Soltvedt's. If
permission to build on this property is granted, this will only lead to ongoing
legal problems, as there has been a long-standing legal battle to date
between the Nordo's and the Soltvedt's. Our family wishes to remain
neutral on this matter and do not want to get involved. The original
structure to be restored/rebuilt, has been moved at least once during its
history and possibly twice to my knowledge.

CC: Jan Nordø
Even Nordø
Laila Nordø

Jan Nord
Hoplandssjøen 74
5943 Austrheim
e-post: 'nordo broad ark.no

Straume 22.04.20

Vi viser til mottatt nabovarsel vedrørende tiltak på gnr 152, bnr 29 som eies av Turid Soltvedt.
I brev fra vår advokat Bjørn Tore Steffensen til deres advokat Egil Harstad den 31. januar i år, ble det
på vegne av Turid Soltvedt klart tilkjennegitt at det ikke foreligger noe festeforhold til eiendommen
gnr 152, bnr 29, og at hun heller ikke er villig til å gi dere noen slik festerett. Brevet er ikke besvart,
og det ble fra Soltvedt sin side derfor lagt til grunn at dere erkjenner at det ikke foreligger noe
festeforhold eller noe annet grunnlag for dere til å disponere over gnr 152 bnr 29.
På denne bakgrunn er det både overraskende, og ikke lite frekt, at dere nå velger å sende nabovarsel
om planlagt byggetiltak på den aktuelle eiendom. Uten en avtale med Soltvedt som eier av
eiendommen, kan dere selvsagt ikke bebygge denne. l lys av at det heller ikke foreligger noe annet
grunnlag for dere til å disponere over eiendommen eller til å oppføre noe bygg på denne, mangler
det nødvendige privatrettslige grunnlag fullstendig. Noen tillatelse til å føre opp noe bygg på den
aktuelle eiendom vil ikke bli gitt.
På denne bakgrunn protesteres det mot tiltaket, da dette mangler grunneiers tillatelse. Som nevnt vil
grunneier ikke gi noen tillatelse til å føre opp noe bygg på hennes eiendom.
For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at vi også har tatt kontakt med Austrheim kommune i
anledning av at vi har mottatt nabovarselet. Dersom dere mot enhver formodning skulle sende
søknad til kommunen om tiltaket, vil saken bli fulgt opp fra denne side. Det tas et hvert forbehold i så
måte.

Med Hilsen

Ceo
u,

<

oe

Sissel Soltvedt (Datter av Turid)

Turid Daae Soltvedt

May 6, 2020

Austrheim Kommunehuset
Saetremarka 2
5943 Austrheim
Norway

SUBJECT:Nabovarsel

Dear Austrheim Kommunehuset:
I am writing this letter in response to the Nabovarsel that I received on May 4, 2020 from the Nordo
family. My father, Monrad Arn um, is the owner of the main property identified as GNR 152, BNR 11 and
assigned asl 708 Austrheimsvegen in Austrheim Community.
I know that the structure previously located on 152/29 and identified as 1700 Austrheimsvegen was
destroyed by fire in 2016 and that the Nordo family wishes to rebuild this structure. However, I believe
that the land on which this structure would be rebuilt is not owned by the Nardo family, but rather is
owned by Turid Soltvedt. The proposed structure as outlined in the Nabovarsel would only be two
meters from the Arn um family property lines. I am of the understanding that rights to parking is a
requirement for the new structure to be built, however there are no parking rights granted to anyone
within our property 152/11 which is known as "Snekkevik".
The Arn um family has a good relationship with both the Norda and Soltvedt families and we do not wish
this to change in the future. However, if permission to build on this property is granted this will likely
lead to legal problems of which our family does not wish to become involved. Our family hopes that the
Nardo family and the Soltvedt family can appreciate our neutral position.

Sincerely yours,

Dagny Arnum

CC: Jan Nardo
Even Nardo
Laila Nardo

May 8, 2020

Austrheim Kommunehuset
Saetremarka 2
5943 Austrheim
Norway
SUBJECT:Nabovarsel
Dear Sir or Madam:
I am writing this letter in response to the Nabovarsel I received on May 6, 2020 from Jan, Even, and Laila
Nordo. My father, Monrad Arn um, is the owner of the main property identified as GNR 152, BNR 11 and
assigned as 1708 Austrheimsvegen in Austrheim Community.
I am aware of the fact that the structure previously located on 152/29 and identified as 1700
Austheimsvegen was destroyed by fire in 2016. I am also aware of the fact that the Norda family wishes
to rebuild this structure. I am of the understanding that the land on which this structure would be rebuilt
is not owned by the Norda family, but rather is owned by Turid Soltvedt. The proposed structure as
outlined in the Nabovarsel would only be two meters from the Arnum family property lines, which I
believe is an issue. I also understand that rights to parking is a requirement for the new structure to be
built, however there are no parking rights granted to anyone within our property 152/11 which is known
as "Snekkevik".
The Arnum family has a good relationship with both the Nardo and Soltvedt families and we do not wish
this to change in the future. However, if permission to build on this property is granted this will likely lead
to legal problems of which our family does not wish to become involved. Our family hopes that the Nardo
family and the Soltvedt family can appreciate our neutral position.
If you have additional questions, or if you need to contact me directly, I can be reached at 564 Central
Avenue, Carlstadt, New Jersey 07072 USAor 201-438-2039 or

Yours Truly,

))f .

y
..
/

Leny Arnum Demarest

CC: Jan Norda
Even Nardo
Laila Nardo

II
it.
Jeg Ruth Jorunn Halsteindal, enke etter Stein Erik Nordø, gir herved Jan Nordø, sønn av
Arne Nordø, fullmakt til å følge opp gnr. 152 bnr. 29, Kristianhuset, juridisk etter brannen 13.
august 2016.

Ruth Jorunn Halsteindal
Enke etter Stein Erik Nordø

av Arne Nordø
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MUSEUMS SEN'TERET

i Hordaland

Kostnadsoversla
Kostnadsoverslaget omfattar oppattbygging/rekonstruksjon av den gamle husmannsstova som brann
ned. Timetalet og kostnadane er rekna med utgangspunkt i at det skal nyttast tradisjonelle
handverksteknikkar i kopibygginga; dvs at det skal nyttast same type verkty og teknikk i tilverkinga av
materialen som var nytta under oppsettinga av originalhuset då det var nytt pa 1800-talet.
Den originale taktekkinga var never og torv, men det er her kalkulert med at det skal leggast bølgeblekk
på taket då det var dette som var taktekkinga då huset brann ned.

Snekkevika
Arbeid

Mengd

Timar

timepris

Kostnad

Rigg og drift

65000

Høvling av laft

60

580

Høvling bjelkelag

so

580

29000

Sette inn bjelkelag

60

580

34800
203000

Laft

34800

350

580

Stenderar/'topp og botnsvill

52

580

30160

Opplengjer

60

580

34800

Bjelkelag (begge etasjer?)

60

580

34800

Høvling av sperr

45

580

26100

Sperr med montering

60

580

34800

Kledning

60

580

34800

Golvbord 1 og 2. etg

so

580

29000

Sloyfer og lekter

20

580

11600

Sutak

40

580

23200

Bolgeblekk pluss innfesting pipe

35

580

20300

Vindski og hjornekjol

30

580

17400

List utv vindu og ddr

15

580

8700

Montering vinduer og dører

30

580

17400

120

580

69600

Rehabilitering av pipe

29500

Listing innvendig
Festemiddel

Salhusvegen 201
5107 Salhus

post@muho.no
www.muho.no

4800

Telefon: 55 25 l 0 80

Org. nr.: 971 349 743

Konto nr.: 3625. l 9 .69684
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Materialkostnad
Laft (total)

135 lmtr

Stendere+ topp og botnsvill

26 stk

8000

Kledning

74m2

29600

Opplengjer

114m

Bjelkelag

72m

30000

9120
16000

Sløyfe r/I e k te r

144m

Sperr

54m

1278

Sutak

42m2

12600

Gulvbord

56m2

22400

Vindsperr og undertak

122m2

Dor

1

16600

innv direr

2

10000

Trapp

l

11000

10000

4100

Listing utv

950

vindski, hjrnekj
Asfaltplater

l

80lmtr

4800

25 stk

3500

Sum

983508

MVA

245877

1229385

Totalt

Dennis Guhl
Byggmeister
Museumssenteret i Hordaland

Arild Sætre
Sivilarkitekt
Museumssenteret i Hordaland
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i Hordaland

Rekonstruksjon av Kristianhuset
Huset har ikkje formell vernestatus, men er registrert i SEFRAK.
Husmannstova, som er fr 1800-talet, brann ned i 2016. Planen er å rekonstruere
huset slik det stod før brannen ved bruk av tradisjonelle handverksteknikkar.
Historiske opplysningar, beskriving av kulturminnet:
Tømra stove pa 4,4 x 7,1 m i halvannan etasje med liggande kledning og bølgeblekk
på taket. Huset skal, i følgje munnleg tradisjon, vere flytta frå Masfjorden til
Snekkevika på 1800-talet der den vart sett opp som husmannsstove.
Tiltak og gjennomføring:
Då huset er brent ned til grunnen må alle bygningsdelar rekonstruerast dvs; der
er att delar av både laft, opplengjer, bjelkelag, golvbord, sperr og taktro som kan
nyttast til mal for kopibygginga. Det finns og mange foto av bygningen før brannen.
Med dette, i tillegg til bygningsdelar som ikkje brann opp, har ein god føresetnad
for å lage ein god rekonstruksjon/kopi. Det var også laga kopi av dei gamle
vindauga i huset før brannen, men desse brann ikkje opp då dei stod på lager klare
til å bli montert og kan dermed nyttast i rekonstruksjonen.
Huset var tømra med furu 3 x ca 9 toms rot og topp, lafta med midtstolnov,
oppgangsaga tømmer som er ubearbeidd på utsida og høvla på innsida.
Opplenger var i furu 4 x 4 toms tilverka på to sider.
Bjelkelag i stova var furu 5 x 6 toms høvla i stova og ubearbeidd mot kjellar.
Golvbord var i furu 5/4 toms kilskorne og høvla.
Sperr ca 5 x 5 toms (ulik dim rot topp)
Sutak 1 x 6 toms (ulik dim)
Kledning 1 x 8 toms ufalsa høvla.
Huset skal settast opp ved bruk av tradisjonelle handverksteknikkar.
Materialbruk:
Det er berre nytta furu i dette huset og det vil det og bli i rekonstruksjonen. So
langt det let seg gjere vil det bli nytta lokal tømmer.

Salhusvegen 201
5107 Salhus
post@muho.no
www.muho.no

Telefon: 55 25 l 0 80
Org. nr: 971 349 743
Konto nr.: 3625.19.69684

... ei stemme til tida...

Huset var tømra med furu 3 x ca 9 toms rot og topp, lafta med midtstolnov,
oppgangsaga tømmer som er ubearbeidd på utsida og høvla på innsida.
Opplenger var i furu 4 x 4 toms tilverka på to sider.
Bjelkelag i stova var furu 5 x 6 toms høvla i stova og ubearbeidd mot kjellar.
Golvbord var i furu 5/ 4 toms kilskorne og høvla.
Sperr ca 5 x 5 toms (ulik dim rot topp)
Sutak l x 6 toms (ulik dim)
Kledning l x 8 toms ufalsa høvla.
Anna:
Huset hadde opprinneleg torv og nevertak, men då huset brann hadde det
bølgeblekktak og vil difor få bølgeblekktak når det no skal settast opp att. På sikt
vil eigar i lag med Museumssenteret i Hordaland lage eit prosjekt/kurs med
neverlosting og eit med tekking med never og torv.

Arild Sætre
Sivilarkitekt
Museumssenteret i Hordaland

2

Re

Su

i
.

'

. .'

Frå aust

i1

.•

,.. l.
Frå sørvest

.. ..

. :'',;;:.;a,:..-,•

..z,

.....

II

.,·
·'t..'.1
:-,
Frå sør

á

r

l.

á

,

•

• ,· I

.. t.t, ,.,
.

.· 'II,.,

,. ·

., •

; ..

's';

'

!

!
.,'...

--.-.'

'

:

1 • ·.
··1.,

\.· I

.
I'

•

I

.,,

:

/

'---)e_M
94a_
eAlWes
cR.iU

-

S c;tf'0
V\-<_b-+

us
''ta
r .
,-

eilee

\IV\. .

GI
;_.

'

.

'".L.·\":
..·.

'3
,,.,k.

FE

,',\.

')

r

'••l

v\i

,_-....

.'

'.,-

)

.... t

.. . _..'a·
.f

'1

·,,..·.,·.
-,

,;

,.I

"3» _;,'-

r

>.

,/

t

.

,.,,

,.;"'

.;t.

-'%
.
'' \,

l

! '

//

(c

»

,-: .•
,L-\
I ,,_

"I

'J

t11',

•!.,

'

t-

I

•-•

'

.,

-=--i'"
5s°gr

á

'

.

EA ;

Page 1/1

á

•

,.

as''
·tree; v--

c..

;-

Page 1/1

-.-.......

á

l

L
ht!

set<

ha Hatada4

d4

:. r'-.!

c-'

1_CcCLVL

l

0
,-.,.

··--:-·.

::.cl ·

,__f
'eslo-vu

.

r

J
4,

;;

I

i

f

i

I

l

¢

I

i

i

,

·

,,

'J!
r

.t

i

,I

,.

Page 1/1

'
,I I,

,,

á

GOD
visermesoliMedfrivilligheit
foråfå
t, deterviktig
dariteog
med
åvera påå
tilne
flyktninga

t sEs
vart
samfunne
byggja

HELG!

LAUSSAL25,-

NR. 64 • ÅRGANG56

19. AUGUST2016

har
Austrheim
resultata
forbetra

Fannatt spennande

historiepåBogatunet

Austrheimvidaregåandestyrkjerseg etterdysterrapport
SIDE6
om skuleresultat

BritaFrøysteinLundenyttakystsogeopninga
til å vitjaBogatunetDerfann ho gjenstandar
morafortaldeom i bamndommen.SIDE 16-i7

Stovefrå 1700-talet
bran til grunnen
G

l

I

ladlivikkjegjekktapt- vil restaureraldriksjukepleia
SIDET

med
debuterer
« eiga diktsamling- '
SIDE 111-111

•

Spente6-&ringar
troppaopptilden
førsteskuledagen
SIDE 2-5

&.s'

h

ketee:

Tlf. 56 35 33 70 - 5915 Hjelmås

FULL DISTRIBUSJON
TYSDAG 30. AUGUST

MESl'ERHUS
- det blir som avtalt

Avisa vert distribuert tit ale husstander
I Nordhordland ogGulen.

BYGGERIET .I

•

SPAR

r10ow
)

'
)

boks, 0,33 I, ·
+ pant 16,67/1

27,7B/kg

husho!dn1n9er.
Begrensninger kan forekomme. Salg kun ti[ private

,.

Pepsi Max .

Pizza Mozzarella

360 g, Folkets

Strlen

Gjelder kun s1ngle bokser.

kan forekomnme.
egrensninger
Salg kun til private husholdningar.

• I

I

-."

•
4

g

«

-·;

STRILEN

FREDAG 19. AUGUST 201_6 \

- Livkunne gått tapt
s.-

•

l 1

. sj

\

p.··

3 .sew
i

' -«ii8
..
;;·
•

Foto:SifjeAl9saker

Jan Nordøfann ut på nett at røykstovabrann ned. Haner gladingenkomtil skade i brannen.
TRIST:

JanNordø meiner
det berrevar flaks
at ikkje nokon låg
og sov i den gamle
røykstovasom brann
ned i Austrheimi
helga.

i Austrheim er blitt fattigare,
seier Nordo, som skulle arva den
fleire hundre år gamle røykstova
etter faren sin.
Han seier det er eit tragisk
kulturminnetap for Austrheim.
- I kjellaren til far min
står stilriktige vindauge som
fylkeskonservatoren har finansiert. Dei skulle no inn i stova,
fortel Nordo.
Namnet røykstove kjem av at
desse husa opphavleg hadde eit
hol i taket, for å sleppa ut røyken
frå ei grue midt i huset. Skorsteinen kom ikkje på plass før på
1800-talet, eller i «moderne tid».

frå Kulturminnefondet og UNIStiftelsen.

ir".,

Langhistorie

Røykstova står no i Snekkevika
i Austrheim, men blei flytta frå
:#,
··,-...
Masfjorden til Njøten om lag
1820, for den enda opp i Snekkevika.
Her vales bestefaren til Nordø
opp. Han overtok etter kvart
plassen som blei kalla Kristianhuset, og fekk fire born.
--Ein av dei var far min som
AvSilje Alvsaleer
var fiskar. Stova har lagt i eit
silje@strilen.no
komplett husmannsmiljø med
sjøveg over innmarka ned til
Innafor politisperringane står
naustet. Like utan for ligg den fisberre restar igjen av den nedkerike Fosnstraumen. Det finst
Etterforska
brente røykstova frå 1700-talet.
Jan Nordø. var på Øyafesti- I dagane etter brannen har få slike samanhengande anlegg
valen i Oslo då han las på nettet Nordø vore i samtalar med poli- att i Austrheim, seier Nordo,
som er arvtakar til røykstova.
om ei nedbrent hytte i Austr- tiet, som etterforskar saka.
-- Den uforståelege brannen
heim. Han fann snart ut at det
var familiens røykstove det var har sletta alt i stova. Bittert, men -Veldig trist
BRAN: Det er ikkjemykjeatt av den fleirehundre år gamlestovai Sneksom fugl Fønix fra oska er vi fast Konstituert fylkesdirektør for
snakkom.
Foto:SiljeAlvsaker
kevika.
fylHordaland
i
Røykstova frå 1700-talet var bestemte på å reisa oss igjen og kultur og idrett
EkerMorten
Per
keskommune,
bygga opp att stova slik den var
nesten ferdig restaurert.
--Her kunne skjedd ein ka- på 1800-talet og framover. Stova hovd, synest det er trist at stova
var fullforsikra, er borte.
tastrofe. Men-At huset er tapt i brann er
og vi håpar dessneskeliv kunne
brannar
utan å få støtte veldig trist. Slike brannar gjer
gått tapt, seier
frå mellom anna uoppretteleg skade, både for eiNord.
gjeruoppretteleg
gar og for oss andre er dette eit
fylkeskonservaskade,bådefor eigar toren, slik vi har tap.
Tragisk
Kristianhuset har fatt offenttidlegare,
fått
Han har lagt ned og for oss andreer
leg stotte ved to anledningar,
seier Nordo.
timar
mange
dette eit tap.
seinast fekk roykstova pengar i
Husmannsmed arbeid i
var 2014. Ekerhovd har tru på at det.
EKERHOVD stova
Pm MORTEN
roykstova. Heile
re- · kan vera realistisk å bygga opp
innvendig
huset blei malt i
med att stova.
staurert
mai, og taket blei
- Huset er lite og det treng
støtte frå fylkeskonservatoren
skifta i fjor.
--Brannen 13. august har lagt i Hordaland. Det grindbygde ilkje bli så kostnadslaevjande,
eit verneverdig kulturminne av naustet blei sist sommar fullres- meiner fylkesdirektør Eker- FDR:Sliksåg det ut innirøykstovafor brannen.
Folta;Privzt
taurer! og tjørebreidd med støtte
stor.verdi i grus. og kulturarven
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