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TRYGVE AASJORD, SJØROSEVEIEN 3, FAUSKE. SØKNAD OM ERVERV AV
KOMMUNALT AREAL
Vedlegg: L. Kopi av søknad datert 22.06.09.

2. 2 stk. kartkopier

Sammendrag:

Søknaden gjelder tilatelse til erverv av ca. 50 m2 av Fauske kommunes eiendom gnr 104 bnr.
405 på Stranda. Arealet skal tilegges eiendommen gnr. 104 bnr. 671 som tileggstomt.

Omsøkt areal er i stadfestet reguleringsplan for Stranda, vedtatt i 1979, regulert til gangveg.
Gangvegen er imidlertid etter alle disse årene ikke bygd. Deler av regulert gangareal er
gjennom tiden blitt nedbygd, hvilket tilsier at gangtrafikken ned til Tareveien går langs annet
etablerte vegsystemet.

I F -sak 204/08 vedtok formannskapet salg av tilsvarende regulert gangvegareal til eiere av
eiendommen Alegressveien 2, gnr. 104 bnr. 502, 64 L (Marthe K. Elertsen/Ola Tande Hansen)

Videre vedtok sektorstyret drift/teknisk i 2003, DT-sak 128/03, salg av tilsvarende regulert
gangareal til eier av eiendommen Alegressveien l.

Rådmannen har ingen merknader til søknaden.

INNSTILLING:

Søknad fra Trygve Aasjord hva angår erverv av ca. 50 m2 av Fauske kommunes
eiendom gnr. L 04 bnr. 405 innvilges.

Vedtak i F -sak 204/08 må hensyntas i forbindelse med oppmåling av tomtearealet.

Kjøpesum settes til kr. 68,- pr. m2. (Vedtatt pris for salg av"brakkarealer")

Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.

Leder plan/utvikling rekvirerer kart- og delingsforretning.

PLUT-061109 VEDTAK- 08.09.2009



Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET:
Søknad fra Trygve Aasjord hva angår erverv av ca. 50 m2 av Fauske kommunes
eiendom gnr. 104 bnr. 405 innvilges.

Vedtak i F -sak 204/08 må hensyntas i forbindelse med oppmåling av tomtearealet.

Kjøpesum settes til kr. 68,- pr. m2. (Vedtatt pris for salg av"brakkarealer")

Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.

Leder plan/utvikling rekvirerer kart- og delingsforretning.

FOR-071109 VEDTAK- 16.09.2009

Kjell Eilertsen stilte spørsmål med egen habilitet, jfr. forvaltningslovens § 6, 1. ledd.
Eilertsen ble enstemmig erklært inhabiL.

Ordfører foreslo:
Saken utsettes.

Ordførers forslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Saken utsettes.

FOR-081109 VEDTAK- 19.10.2009

Brev fra Trygve Aasjord datert 28.09.09 ble utdelt i møtet.

Kjell Eilertsen (FL) foreslo:
Saken utsettes.

FL's utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Saken utsettes.

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN

Nye vedlagg: Kopi av ny søknad fra Trygve Aasjord datert 28.09.09
2 stk. kartkopier

Trygve Aasjord fremmer i brev av 28.09.09 ønske om erverv av ytterligere areal av Fauske
kommunes eiendom gnr. 104 bnr. 405. Størrelsen på "tileggsarealet" er ca. 15 m2., jfr.
vedlagt kartskisse.



Rådmannen har ingen merknader til salg av "tileggsarealet" og anbefaler søknadene fra
Trygve Aasjord innvilget

NY INNSTILLING:

Trygve Aasjord gis tilatelse til erverv av ca. 65 m2 av Fauske kommunes eiendom
gnr. 104 bnr. 405.

Kjøpesum settes til kr. 68,- pr. m2. (Vedtatt pris for salg av"brakkarealer")

Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.

Leder plan/utvikling rekvirerer kar- og delingsforretning.

Ragnar Pettersen
rådmann

Utskrift sendes:

Plansjef ti videre forføyning
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Fauske kommune,
8200 Fauske.

Justert søknad om kjøp/overtakelse av andel av frigangssone ved eiendom Sjøroseveien

nr 3. Gnr.lb.nr 104/671.

Erstatter tidligere søknad av 22/6 d.å.

Jeg viser til min sak som skal opp i møtet i midten av oktober for formannsskapet.

I og med at det er endrede forutsetninger til stede etter oppmåling og utstikking av
tileggstomt for Ålegressveien 2, finner jeg det riktig å justere min søknad tilsvarende. Jeg
ber derfor at denne justerte søknad erstatter de foregående.

Jeg søker nå om å få kjøpe den resterende del av gangsti-sonen fra tomteskile Ålegressveien
2/Sjøroseveien 3 i vestlig retning - og opp til Sjøroseveien/Sjøstjerneveien i østlig retning.
Jeg formoder at arealet vil ha en tilsvarende bredde som øvrige deler av denne gangstien,
overtatte av andre tomteeiere - ca 3,5 meter.

Jeg håper min,Æøknad blir behandlet på beste måte.
l'

Fauske, 28/9-09

Med hilsen

GffSjOfd)
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