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Sammendrag:

I brev av 14.02.2011 søker AS Salten Kartdata på vegne av Yttereng borettslag om tillatelse til
kjøp av tomt av Fauske kommunes eiendom gnr. 103 bnr. 503 beliggende i Ytterveien. Omsøkt
tomt har et areal på ca 760 m2. I hht søknaden er hensikten med kjøpet å benytte tomten til
oppføring av garasjer/carporter for borettslagets beboere.

Området Ytterveien er i hht stadfestet reguleringsplan (reg.plan gang-/sykkelveg Follaveien,
vedtatt i 1981) regulert til boligformåL.

Litt historikk:
I 1993 søkte byggemster Sten Andersen om tilatelse til kjøp av samme areal/tomt. I forbindelse
med behandlingen av denne søknaden kom det inn massiv protest fra naboer samt Yttereng
borettslag. De mente at angjeldende areal var avsatt til lekeareal for borettslagene Yttereng og
Ytterteigen i forbindelse med etableringen av Yttereng borettslag. Dette skjedde ca. 1960.
Som et ledd i behandlingen av søknaden fra Sten Andersen vedtok bygningsrådet i 1994 å
fremme en reguleringsplan for boligtomt på den kommunale tomten samt en liten lekeplass på
Yttereng borettslag sin eiendom. Planen ble lagt ut til offentlig ettersyn. Etter mange protester
fra berørte parter/instanser vedtok bygningsrådet å trekke planen.
I samme vedtak fikk teknisk sjef i oppdrag å utarbeide en fortettingsplan for området
F ollaveieniKirkeveienI yveieniStorgata.

Rådmannen vil bemerke:
Rådmannen er skeptisk til å overdra omsøkt areal til Yttereng borettslag. Bakgrunnen for dette er
bL.a:

Eiendommen til Yttereng borettslag er på ca. 4,3 daa, og det bør vurderes å finne en løsning for
oppføring av nevnte carporter/garasjer innenfor lagets egen eiendom.

Omsøkt areal har, slik det ligger i dag, en vesentlig verdi som boligtomt. Avhendes arealet i dag
som boligtomt vil salgssummen ligge på ca. kr. 380-/400.000.



Dersom kommunen velger en slik løsning, er rådmannen av den oppfatning at tomten bør/må
utlyses på det åpne markedet, slik at alle som er interessert får mulighet til å søke.

Et annet moment i saken som bør vurderes er: Behovet for leke-/friarealer i sentrum - er det
riktig å bygge ned "alle" ubebygde arealer i sentrum? Jfr. Rikspolitiske retningslinjer for barn
og unges interesser i planleggingen.

Rådmannen anbefaler at Fauske kommune har "is i magen" hva angår salg av omsøkt areaL.

Bygningsrådet vedtak i 1994 om utarbeidelse aven reguleringsplan for området har av ulike
grunner stoppet opp. Rådmannen vil gjenoppta dette planarbeidet, og vil utarbeide en
områdeplan for området FollaveieniKirkeveieniHelligberget/Storgata. Området har i dag
planstatus i overordnet plan, men mangler detaljplan. Området har med sin sentrumsnære
beliggenhet, hvor en høyere utnyttelsesgrad (BYA) vil kunne vurderes, et ikke ubetydelig
boligpotensiale.
Via denne områdeplanen avklares arealbruken av den kommunale tomten, gnr. 103 bnr. 503.

Kostnadene forbundet med utarbeidelse av ovennevnte områdeplan vil ligge i størrelsesorden
ca. kr. 250.000.

INNSTILLIN G :

Søknad fra AS Salten Kartdata på vegne av Yttereng borettslag hva angår kjøp av
kommunalt areal i Ytterveien av eiendommen gnr. 103 bnr. 503 innvilges ikke.

Rådmannen utarbeider en områdeplan for et område avgrenset av
Fo llaveieniKirkeveieniHelligberget/S torgata.

Kostnader stor ca. kr. 250.000 bakes inn i budsjett 2012.

Per Gunnar Pedersen
rådmann
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SØKNAD OM KJØP AV TOMT PÅ FAUSKE.

På vegne av vår kunde Yttereng borettslag søker vi om å få kjøpe en tileggstomt til gnr. 1 03

bnr.579. Borettslaget er over 40 år gamelt og består av 5 firemansboliger med totalt 20 små
boenheter. I årenes løp har behovene til beboerne endret seg og noen av beboerne ønsker seg
nå garasje/carort. Styret i borettslaget har da bestemt at man må se på dette for alle
boenhetene under ett.

Mellom 103/638 og 103/579 ligger det en ubebygd tomt som kommunen eier og tomten har et
areal på ca 760 m2. Denne er helt gjengrodd og det er ingen i området som benyter eller har
benytet denne tomten så lenge borettslaget har bestått. Om tomten er ment til friområde eller
lek så vil ikke dette være mulig før kommunen tilrettelegger området og så langt vi kjenner til
er det ikke planer om å gjøre dette i den nærmeste fremtid. Området for øvrig består for det
meste av store eneboliger med lek på egen tomt og det er ca 400 m til fotballbane m.m. på
Vestrnyra samt under en km til større sammenhengende friluftsområder.

Borettslaget søker derfor med dette å kjøpe dette arealet som tileggsareal til 103/579 for å ha
litt mer areal å gå på når man skal planegge garasjer/carorter for boenhetene.

Vi imøteser kommunens behandling av søknaden.

Med hilsen
AlS SALTEN KARTDATA

k~ 4.~
Svein Amt Uhre

Daglig leder
~W

Rita Helen Berg
Arealplanlegger

Vedlegg: Kar over ønsket tomt

Kopi: AlL Yttereng borettslag, Ytterveien 3, 8200 Fauske
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