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103/1523 - BARSTRAND EIVIND OG SYNNØVE - SØKNAD OM OPPFØRING AV
GARASJE OG ENDRET UTKJØRING

Vedlegg: l. Kopi av søknad fra Eivind Barstrand datert 24.03.09

2. Kopi av brev fra Dan Håkon Kjerpeseth datert 20.03.09 (nabo til E. Barstrand)
3. Oversiktskart

4. Kopi av stadfestet reguleringsplan for Utvidelse nedre Hauan

5. Kartkopi som viser omsøkt utkjøring

Sammendrag:

Synnøve og Eivind Barstrand søker i brev datert 24.03.09 om oppføring av garasje samt
endret utkjøring fra eiendommen gnr. 103 bnr. 1523 i nedre Hauan veg. Ny utkjøring ønskes
lagt direkte ut til Bjørkveien via eksisterende gang-/sykkelveg, jfr. vedlagt kartskisse.

Søknad om oppføring av garasje er behandlet som egen sak. Denne er innvilget.

Reguleringsplan Utvidelse nedre Hauan ble vedtatt av kommunestyret 30.05.96, K-sak
168/96. Hensikten med planen var å legge til rette for nye boligtomter i nedre Hauan samt
redusere antall avkjørsler på strekningen fra Fauske postterminal til kryss
B jørkveien/Gryttingveien.

I planprosessen var det spesiell fokus på trafikksikkerheten på Grønåsveien/kryss
Jernbanebrua/Bjørkveien samt strekningen Bjørkveien mot Rognveien. Det var ikke ønskelig
med adkomster direkte ut i hovedvegen Grøåsveien/Bjørkveien.

Med bakgrunn i dette fikk eiendommene langs Grønåsveien regulert sine adkomster til nedre
Hauan veg. Dette medførte protester fra berørte tomte-eiere. Protestene ble ikke tatt til følge.
Planvedtaket ble påklaget. Fylkesmannen stadfestet kommunestyrets vedtak.

Videre fikk boligeiendommen gnr. 103 bnr 1492 samt kommunal tomt (nå gnr. 103 bnr. 1522
og bnr. 1523) adkomst til nedre Hauan veg via regulert gang-/sykkelveg. Dette etter en
grundig vurdering av fordeler/ulemper ved bruk av regulert gang-/sykkelveg som
boligadkomst veid opp mot et ikke ønske om direkteadkomst ut på hovedveien (Bjørkveien).

Byggmester Sten Andersen ervervet boligtomen gnr. L 03 bnr. 1522 i 2004. Eiendommen fikk
i hht stadfestet reguleringsplan adkomst langs regulert gang-/sykkelveg opp til nedre Hauan
veg.



Det ble innvilget byggetilatelse for et vertikaldelt to-Ieilghetshus. Framlagt situasjonsplan
viste garasjeplassering. (Denne er identisk med dagens situasjon). Garasjene ble ikke oppført
av Sten Andersen.

Eiendommen gnr. 103 bnr. 1522 ble i 2005 delt i 2 eiendommer (ny eiendom gnr. 103 bnr.
1523). Denne har vegrett over avgivereiendommen.

Etter ferdigstilelse av leilighetshuset solgte byggmester Sten Andersen leilighetene.

Hovedveien fra E6 via Jernbanegata til Bjørkveien/Rognveien og videre over til Finneidlia
har allerede i dag en betydelig trafikkbelastning. Forestående/videre utbygging på
Krokdalsmyra vil etter all sannsynlighet generere mer trafikk inn på nevnte vegstrekning.

Planutvalget har tidligere hatt fokus på vegstrekningen, nærmere bestemt "Hauanbakken" .
Utvalget har bedt rådmannen vurdere hvorvidt det er behov for å gjøre Rognveien om til
forkjørsveg.

Eiendommen gnr. 103 bnr. 1522/1523 ble bebygd i hht stadfestet reguleringsplan, og det må
formodes at kjøperne var kjent med de reguleringstekniske forhold vedrørende eiendommene.

Søknad fra Synnøve og Eivind Barstrand er forlagt enhet VV A. Enheten opplyser at i
forbindelse med forestående utbygging/etablering på Krokdalsmyra, må det framføres ny
hovedvannledning til området. Denne blir å gå fra X/Grytingveien/Bjørkveien og i/ved
eksisterende gang-/sykkelveg langs Bjørkveien/Grønåsveien. Byggestart for dette prosjektet
er satt til 2010.

Rådmannen har forståelse for at søker ønsker en annen adkomst enn den som brukes i dag.
Men med bakgrunn i vedtatt reguleringsplan, samt at det i planprosessen ble foretatt en
grundig gjennomgang av de trafikale forhold i området, kan rådmannen ikke se at det i
søknaden framkommer særlige grunner som tilsier at planutvalget, med hjemmel i plan- og
bygningslovens §7, bør gi dispensasjon fra vedtatt reguleringsplan hva angår ny adkomst som
omsøkt.

INNSTILLING:

Søknad fra Synnøve og Eivind Barstrand hva angår endret utkjøring for eiendommen
gnr. 103 bnr. 1523 innvilges ikke.

Avslaget er hjemlet i vedtatt reguleringsplan for Utvidelse nedre Hauan.

PLUT -049/09 VEDTAK- 09.06.2009

Plan- og utviklingsutvalget foretok befaring.

Jan Harald Paulsen (AP) foreslo:
Søknad fra Synnøve og Eivind Barstrand hva angår endret utkjøring for eiendommen
gnr. 103 bnr. 1523 innvilges. Planløsningen samordnes med tiltenkt gang/sykkelvei fra
Hauanbrua mot (Holtan) Grønnåsveien.



Wenche Setså (AP) fremmet følgende utsettelsesforslag:
Saken utsettes med bakgrunn i for liten utredning i forhold til av og påstigning - buss
- og finne en løsning som er til beste for myke trafikkanter - og søker. Videre at vi får
sett krysset med sin problematikk i sin helhet.

AP's utsettelsesforslag ble vedtatt 7 mot 2 stemmer.

VEDTAK:
Saken utsettes med bakgrunn i for liten utredning i forhold til av og påstigning - buss
- og finne en løsning som er til beste for myke trafikkanter - og søker. Videre at vi får
sett krsset med sin problematikk i sin helhet.

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN

Nye vedlegg:
Kopi av del av reguleringsplan for Utvidelse av nedre Hauan

Innledende kommentar.
Rådmanen har i sin saksforberedelse til sak 49/09 forholdt seg til vedtatt reguleringsplan.
Denne legger føringer for de trafikale forhold i området. En endring av planen til fordel for
søker kan/vil skape presedens for andre beboere i området som ønsker ny/letter adkomst rett
ut i Bjørkveien/Gønåsveien.

Rådmannen er meget kritisk til en slik endring av dagens avkjørselsforhold i angjeldende
område.

Bjørkveien er som tidligere nevnt en sterkt belastet/trafikkert veg. Det samme gjelder
vegstrekningen fra X Hauanbrua/Bjørkveien retning Krokdalsmyra (Grønåsveien). Denne
vegstrekningen vil, når etableringene på Krokdalsmyra blir realisert, få en vesentlig økt
trafikkbelastning. For å ivareta ferdsel av myke trafikkanter på streningen er det regulert inn
fortau fra Hauanbrua langs Grønåsveien til X Grønåsveien/Holtanveien.

Dette er ikke bygget, men i vedtatt reguleringsplan for Hauanbakken ( Prosjekt bygging
ungdoms boliger i Sjåheia vestre) er det i reguleringsbestemmelsene tatt inn en
rekkefølgebestemmelse om at fortauet skal bygges til Hauanbrua før prosjektet kan
igangsettes.

Det er ikke regulert inn busstopp på strekningen mellom X Gryttingveien/Bjørkveien og
sørvestover langs Grønåsveien, men med det areal som er tilgjengelig på begge sider av veien
bør det være mulig å få etablert nødvendig busstopp. Dette må skje via en mindre endring av
eksisterende plan.

Dersom eiendommen gnr. 103 bnr. 1523, (søkers eiendom), skal få ny adkomst rett ut i
Bjørkveien vil det kreve en endring av eksisterende reguleringsplan. En slik endring medfører
endring av planens funksjon, og kan ikke anses som en mindre endring, (mindre vesentlig
endring i den gammel plan- og bygningsloven). Bestemmelsene for utarbeiding av ny
reguleringsplan vil således komme til anvendelse.



Konklusjon: Rådmannen fastholder sin argumentasjon i sak 49/09/er meget kritisk til å endre
avkjørselsforholdene og henviser til stadfestet reguleringsplan for området.

NY INNSTILLING:

Søknad fra Synnøve og Eivind Barstrand hva angår endret utkjøring for eiendommen
gnr. 103 bnr. 1523 innvilges ikke.

Avslaget er hjemlet i vedtatt reguleringsplan for Utvidelse nedre Hauan.

PLUT -063/09 VEDTAK- 08.09.2009

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Søknad fra Synnøve og Eivind Barstrand hva angår endret utkjøring for eiendommen
gnr. 103 bnr. 1523 innvilges ikke.

Avslaget er hjemlet i vedtatt reguleringsplan for Utvidelse nedre Hauan.

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN
Nyt vedlegg:
Klage fra Dan Håkon Kjerpeseth datert 30.09.09
1 stk karkopi

I brev av 30.09.09 påklager Dan Håkon Kjerpeseth vedtak fattet av PLUT i sak 06309.

Adkomst til eiendommen til Synøve og Eivind Barstrand går over eiendommen til klager
(Dan H. Kjerpeseth). Rådmannen anser med bakgrunn i dette Dan H. Kjerpeseth som berørt
part i saken. Klager har således klagerett. Klagen er innommet innen klagefristens utløp.
Klagen blir derfor å behandle.

I sin klage anfører Dan H. Kjerpeseth bL.a.: "Anken fremmes av meg som nabo ti søker, da
jeg føler at mine synspunkter i denne saken ikke er vektlagt i noe grad under
behandlingen av denne saken. Jeg føler også at saken er noe misvisende framstit fra
rådmannens side, at avslaget dermed er basert på feil grunnlag".

Rådmannen har ingen kommentar til ovennevnte, men viser til saksutredning til Plut-sak
49/09, der det framkommer at naboeiendom er berørt.

I klagen fra Dan H. Kjerpeseth framkommer ikke nye momenter som ikke har vært
kjent/vurdert tidligere.

Med bakgrunn i dette finner rådmannen ikke å kunne anbefale klagen tatt til følge.

NY INNSTILLING:



Klagen fra Dan Håkon Kjerpeseth tas ikke til følge.

Vedtak fattet av plan- og utviklingsutvalget i møte 08.09.09 står ved lag.

Ragnar Pettersen
Rådmann

Utskrift sendes:

Plansjef til videre forføyning



Dan Håkon Kjerpeseth
Nedre Hauanvei 7a

Postboks 132
8201 Fauske
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Fauske Kommune
Plan/næring
Postboks 93
8201 Fauske

Anke av sak 063/09, behandlet i plan- og utviklingsvalget a.september 2009

Viser til søknad om flytting av innkjørsel i Nedre Hauanvei 7b, som ble avslått i plan-og
utviklingsvalget 8.september 2009, og vil med dette anke saken videre.

Anken fremmes av meg som nabo til søker, da jeg føler at mine synspunkter i denne saken ikke er
vektlagt i noe grad under behandlingen av denne saken. Jeg føler også at saken er blitt noe
misvisende framstilt fra rådmannen sin side, og at avslaget dermed er basert på feil grunnlag.

Avslaget i plan- og utviklingsvalget, er basert på at ny avkjørsel vil komme direkte ut i Bjørkveien, noe
som er strid med eksisterende reguleringsplan.
Dette er direkte feil i forhold til hva som er søkt om, og tegnet inn på kart vedlagt søknaden.
Ny avkjørsel vii gå via allerede eksisterende gangvei, og vii slik jeg ser det, ikke innebære noen
vesentlige endringer i reguleringsplan. Søker har for øvrig allerede innkjørsel via en annen, men
betydelig mer trafikkert gangvei.

Saken ble også behandlet i plan- og utviklingsutvalget 9.juni 2009, sak nr 049/09. Det ble da vedtatt
at saken skulle utsettes, og rådmannen skulle finne en løsning som er til beste for søker, og myke
trafikkanter. Et av forslagene var å tegne inn avkjørsel ifm busstopp. Da saken kom opp i neste møte,
hadde rådmannen oversett tidligere vedtak, og igjen avvist en utkjørseL.

Min situasjon og ønsker i denne saken ble vedlagt i eget brev, men virker ikke å være vektlagt i noen
grad i avslaget. All trafikk til og fra Nedre Hauanvei 7b går i dag over min eiendom, dette innebærer
trafikk rett foran vinduene og det finnes ingen muligheter for å anlegge plen.

Har forståelse for at innkjørsler via gangveier må begrenses, men i denne saken har allerede søker
innkjørsel via annen gangvei. Flytting av innkjørsel til Nedre Hauanvei 7b, vil ikke medføre noe
vesentlig endring av verken trafikk eller reguleringsplan.
Men vil derimot være veldig positivt for meg som nabo, siden jeg kan få utnyttet tomten optimalt i
forhold til parkering og grøntareal.

Håper på en positiv behandling av saken i neste omgang.

Vedlagt ligger tidligere søknad på avkjørsel, kart over eiendom med ny innkjørsel, samt brev fra meg
til Eivind Barstrand angående trafikk over min eiendom.

Mvh

JlnK7Ce~~c ~!1



GISlLINE WebInnsyn - Kartskrift Page 1 of2

/..-7'l.,

7/1---.--,

'\'7"'.".,'

.,--'-""-,..__.

'..

Grunnkart
Mllestokk: 1:750

Dato 30.09.2009

http://kar.salten.no/ AdvancedPrintComponent/PrintForm.aspx?k:1841 &template= ... 30.09.2009


