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DELEGERTE SAKER I PERIODEN

Sammendrag:

DPLU. 049/10: 103/248 HANSEN JIM - OPPFØRING AV TILBYGG I TO ETASJER TIL
BOLIG PÅ FRADELT TOMT. BRA TILBYGG: 52 M2 HVORAV GARASJE/BOD 26
M2. BRA EKSIST. BOLIG: 161 M2. LA: 100 M2. ADR.: SVENSKVEIEN 6, FAUSKE
GNR.I03 BNR.248

VEDTAK:

Kommunen gir dispensasjon fra veglovens avstandsbestemmelser om byggelinje til vei
slik at omsøkte tiltak kan oppføres i samme avstand til veien som eksist. carport har i dag

I medhold av plan- og bygningslovens § 93 meddeles tilatelse til riving av eksist.
garasje, samt oppføring av nytt tilbygg til bolig i Svenskveien 6 som omsøkt.

Søknad om ansvarsrett som selvbygger fra Jim F. Hansen for alt arbeide godkjennes.

DPLU. 051/10: FELLINGSTILLATELSE FOR RÅDYR JAKTÅRET 2010 - GNR. 109
BNR. 1,2 OG 20

VEDTAK:

Fauske kommune godkjenner for 2010 et tellende areal for jakt på rådyr på 880 dekar for
jaktfeltet, gnr. 109 bnr. 1,2 og 20.

For jaktåret 2010 tildeles Odd Vestgård felling av 1 rådyr, jfr.Forskrift om adgang
til jakt etter elg og rådyr i Fauske kommune, Nordland fylke, av 23.05.2002.

Som vilkår for fellingstilatelsen settes:



. Etter felling og senest 10 dager etter jaktas slutt skal det gis rapport ti kommunen
på fastsatt skjema "Fellngstilatelse og fellngsrapport" fra DN

. Jaktrettshaver plikter å stile med godkjent ettersøkshund og skjema

"Ettersøksavtale" sendes kommunen før jakten starter
. Ved skadeskyting / ettersøk skal kommunen varsles og pliktig ettersøk

gj ennomføres

DPLU. 052/10: FELLINGSTILLATELSE FOR RÅDYR JAKTÅRET 2010 - STATSKOG
SULITJELMA

VEDTAK:

Fauske kommune godkjenner for 2010 et tellende areal for jakt på rådyr på 109 000 dekar
for Statskogs eiendom i Sulitjelma

For jaktåret 2010 tideles Statskog v/ Arne Johan Gravem fellng av 3 rådyr,
jfr.Forskrift om adgang til jakt etter elg og rådyr i Fauske kommune, Nordland
fylke, av 23.05.2002.

Som vilkår for fellngstilatelsen settes:
. Etter felling og senest 10 dager etter jaktas slutt skal det gis rapport til kommunen

på fastsatt skjema "Fellngstilatelse og fellingsrapport" fra DN
. Jaktrettshaver plikter å stile med godkjent ettersøkshund og skjema

"Ettersøksavtale" sendes kommunen før jakten starter
. V ed skadeskyting / ettersøk skal kommunen varsles og pliktig ettersøk

gjennomføres

DPLU. 053/10: 112/1,8 - HUNSTAD JOSTEIN - SØKNAD OM DELING/JUSTERING AV
GRUNNEIENDOM

VEDTAK:

Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens § 12 tilatelse
tilomsøkte fradeling av i alt 29,6 dekar som tileggsjord til gnr 112/2 i Fauske kommune.

Som betingelse for forannevnte tilatelse settes at gnr 112/1,8 overtar 40,6 dekar (7,5
dekar dyrkamark, 16,4 dekar produktiv skog, 15,5 dekar myr og 2,2 dekar annajorddekt
fastmark) fra gnr 112/2 som tileggsjord. Det er også en betingelse at de to overføringer
av tileggsjord tinglyses på samme tidspunkt.

Det gis også tilatelse til med hjemmel i § 63 i plan- og bygningsloven tilomsøkte
fradeling.



DPLU. 054/10: 112/2 - BJØRKMANN PER OLE - SØKNAD OM DELING/JUSTERING
AV GRUNNEIENDOM

VEDTAK:

Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens § 12 tilatelse
tilomsøkte fradeling av i alt 40,6 dekar som tileggsjord til gnr 1 12/1,8 i Fauske
kommune.

Som betingelse for forannevnte tilatelse settes at gnr 112/2 overtar 29,6 dekar (5,6 dekar
dyrkamark, 22,9 dekar produktiv skog og 1,1 dekar anna jorddekt fastmark) fra gnr
1 L 2/1 ,8 som tileggsjord. Det er også en betingelse at de to overføringer av tileggsjord
tinglyses på samme tidspunkt.

Det gis også tilatelse med hjemmel i plan- og bygningslovens § 63 tilomsøkte fradelig.
Som betingelse for dette settes at gnr IL 2/1,8 får tinglyst bruksrett til første 15 meter på

gårdsveien til gnr 112/2 sitt tun.

DPLU. 055110: MATHIAS DJUPVIK, GREPLYNGVEIEN 19, FAUSKE. SØKNAD OM
KJØP AV TILLEGGSAREAL TIL GREPLYNGVEIEN 19 AV ANDRE REGULERTE
BOLIGTOMTER I GREPLYNGVEIEN BOLIGFELT

VEDTAK:

Søknad fra Mathias Djupvik hva angår kjøp av tileggsareal til sin boligtomt
Greplyngveien 19 av andre regulerte boligtomter i Greplyngveien boligfelt innvilges
ikke.

DPLU. 056110: DAVID ANDERSEN/MARIT BREIMO, GREPLYNGVEIEN 4, 8200
FAUSKE. SØKNAD OM KJØP A V TILLEGGSAREAL TIL GREPLYNGVEIEN 4 AV
ANNEN REGULERT BOLIGTOMT I GREPLYNGVEIEN BOLIGFELT

VEDTAK:

Søknad fra David Andersen/Marit Breimo hva angår kjøp av tileggsareal til boligtomt
Greplyngveien 4 av annen regulert boligtomt i Greplyngveien boligfelt innvilges ikke.

DPLU. 057/10: SILVANA NORDENG, NYSTAD. SØKNAD OM FRADELING AV CA.
2,1 DAA AV EIENDOMMEN GNR. 61 BNR. 18 PÅ NYSTAD. KJØPER: KOLBJØRN
KOSMO OG RAND NILSEN KOSMO, VALNESFJORD

VEDTAK:



Med hjemmel i plan- og bygningsloven meddeles med dette tilatelse til fradeling av 2, 1
daa av eiendommen gn. 61 bnr. 18 som omsøkt.

INNSTILLING:

Delegerte saker tas til orientering.


