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GØRAN OG JANNE HÅKONSEN, FAUSKE. SØKNAD OM BRUKSENDRING AV
FRITIDSBOLIG TIL BOLIGHUS. DISPENSASJON FRA VEDTATT
REGULERINGSPLAN FOR SKYSSELVIKA NÆRINGSOMRÅDE

Vedlegg: L. Kopi av søknad fra Gøran og Janne Håkonsen m/vedlegg datert 05.03.2010 (Unntatt
offentlighet)

2. L stk. situasjonsplan

3. Kopi av del av reguleringsplan for Skysselvika næringsområde

Sammendrag:

Gøran og Janne Håkonsen, Fauske søker i brev av 05.03.2010 om bruksendring av oppført
frtidsbolig på Straumøyra til bolighus. Begrnnelse for søknaden er personlige årsaker, jfr.
vedlagt kopi av søknad.

Det ble i 2008 gitt tilatelse til oppføring av angjeldende hytte, (Skipperhytta). Hytta kan
tilknyttes vann, og det er godkjent avløp. Hytta er ikke tatt i bruk.

I opprinnelig vedtatt reguleringsplan er området regulert til frluftsområde Fl, område for naust
N2, industri 17 og 2 hyttetomter, Hl og H2 (omsøkt hytte). Hl ble i forbindelse med salg av
tileggstomt gn. 83 bnr. 151 til gn. 84 bnr. 116, tilbakeført til friluftsformål, slik at det i dag kun
er en hyttetomt innenfor området Fl.

En endring som omsøkt krever dispensasjon fra vedtatt reguleringsplan samt dens bestemmelser.

Før vedtak treffes i saken skal berørte naboer samt regionale og statlge myndigheter hvis
saksområde blir direkte berørt, gis mulighet til å uttale seg, jfr. plan- og bygningslovens § 19-1.

Det er sendt nabovarsel til berørte naboer. Fauske kommune har sendt saken ti Fylkesmannen i
Nordland samt Nordland fylkeskommune til høring/uttalelse.

Det er innommet en massiv protest fra berørte naboer.

I sin høringsuttalelse av 22.03.2010 anfører Fylkesmannen bL.a.:
"Omsøkt bruksendring vil i seg selv medføre en vesentlig privatisering av området.Det er videre

påregnelig at det vil bli søkt om garasje her Ofr. søknaden). Ut fra områdets betydning som
friluftsområde og nærturområde vil Fylkesmannen derfor gå i mot at det gis dispensasjon som
omsøkt.



Videre viser Fylkesmannen til plan- og bygningslovens § 19-2 4.1edd hvor det står:
Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i §
1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om
dispensasjonssøknaden"

Av hensyn til bL.a. Fylkesmannens rett til å klage på kommunens vedtak, ber Fylkesmannen om å
bli orientert om videre behandling/vedtak i saken.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 kan kommunen gi varig eller midlertidig
dispensasjon. Kommunens rom for å kunne vurdere/gi dispensasjon har imidlertid omfattende
begrensninger, jfr. plan- og bygningslovens § 19-22. ledd:
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tilegg må fordelene ved å gi
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering"

Rådmannen anser det som ikke tilrådelig å etablere en boligenhet med garasje inne på
frluftsområdet Straumøyra. Bakgrnnen for dette er bL.a. at området er et attraktivt
friluftsområde som benyttes av mange, bL.a. beboerne på Finneid, Finneid skole m.fl. Videre er
nærhet til industriområde på begge sider en problemstiling.

Fylkesmannens vurdering om at omsøkt bruksendring til bolighus med garasje vil medføre en
vesentlig privatisering av området tiltres av rådmannen.

Med bakgrnn i ovennevnte samt i hht plan og bygningslovens § 19-2 konkluderer rådmannen
med at dispensasjon i angjeldende sak ikke kan gis.

INNSTILLING:

Søknad fra Gøran og Janne Håkonsen hva angår bruksendring av fritidsbolig til bolighus
på Straumøyra innvilges ikke.

Begrnnelsen for avslaget er at grnnlaget for å kunne gi dispensasjon fra vedtatt plan
ikke er tilstede, jfr. plan og bygningslovens § 19-2.

Ragnar Pettersen
rådmann



L
l
i

l~ ~~~~\~~~~rt
i1 v

!

~/
.///////

"

t:
2
~

i
t
ff

l
!
:

L

I
4.

\
~,
\1

l
~i
ti.~

~.
~

%

%
1
il

~

\
%

\

\

\
\
\
i

\
\

\
\

'i

,/

~
¡

(

\

) (

l

f
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i. Oversiktskart

25.02.201 ~_~_
Målestokk 1: 1 000
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