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JoumalpostID: 11/983

Arkiv sakID.: 11/169

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Formannskap

II Sak nr.: 017/1 1 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

I

I Saksbehandler: Paul Erik Aakerli

I Dato: 15.02.2011

AMUNDSEN EIENDOM AS, BODØ. SØKNAD OM KjØP AV TILLEGGSAREAL TIL
TIDLIGERE ERVERVET TOMT P Å KROKDALSMYRA - NÆR SCANDIA.

Vedlegg: i. Kopi av søknad fra Amundsen Eiendom AS datert 13.01.20 i L
2. 2 stk. kartkopi

Sammendrag:
Formannskapet vedtok i F-sak 83/10 å selge 5 daa av eiendommen gnr. 103 bnr. 1085 til
Amundsen Eiendom AS. Eiendommen ligger i tilknytning til Norsk Scandia på Krokdalsmyra.
Formålet med dette tomtekjøpet var å gjenoppbygge det bygget som brant oktober 2008,
(Dekkannbygget ).

Amundsen Eiendom AS, Bodø søker i brev av 13.01.2011 om tilatelse til erverv aven
tileggstomt stor ca. 1,2 daa til ovennevnte tomt. Bakgrunnen for søknaden er at firmaet trenger
større plass en tidligere vurdert.

Omsøkt areal er et naturlig tilegg til tidligere ervervet tomt. Formålet er i tråd med stadfestet
reguleringsplan for området. Rådmannen har ingen merknader til søknaden og anbefaler denne
innvilget.

INNSTILLING:

Søknad fra Amundsen Eiendom AS hva angår erverv av ca. 1,2 daa av Fauske kommunes
eiendom gnr. L 03 bnr. 1085 innvilges.

I hht K-sak 61/09 settes kjøpesum til kr. 80,- pr. m2.

Alle omkostninger i forbindelse med ervervet skal dekkes av kjøper.

Det inngås bindende kjøpekontrakt der frister og salgsbestemmelser framkommer, jfr.
vedtatte retningslinjer for salg av kommunalt areaL.

Leder plan/utvikling rekvirerer oppmålingsforretning.

Ragnar Pettersen
rådmann



Amundsen Eiendom AS
Olav V gt. 103
8004 Bodø
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Fauske Kommune
Postboks 93

8201 Fauske

Bodø, den 13/1-2011

Søknad om kjøp av tilleggstomt på krokdalsmyra

Viser til vedlagte kart hvor vi søker om å få kjøpt tilstøtende tomt (merket på kartet) som
grenser mot den tomta som vi har fått tildelt tidligere.

Årsaken til at vi trenger større tomt er at trenger plass for inn og ut kjøring av tyngre
kjøretøy.

Plassering og utforming av bygget på tomta vil legges frem når vi har fått tildelt tomta og i
henholdt til de regler som er for dette området.

Med vennlig hilsen
Amundsen Eiendom AS
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Postadresse:
Amundsen Eiendom AS .
Boks 1133

8001 Bodø
Telefon: 75548270 Foretaksregisteret: NO 948 741 245 MVA
Telefaks: 755 48271 e-mail: postaYamundsen-maskin.no
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