
FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

I JoumalpostID:

11/3888 I

Arkiv sakID.: 11/143 I Saksbehandler: Paul Erik Aakerli
Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget
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STATSKOG SF. SØKNAD OM TILLATELSE TIL FRADELING AV AREAL TIL
SCOOTERGARASJER VED AVELON, GNR. 119 BNR. 1. DISPENSASJON FRA
VEDTATT KOMMUNEDELPLAN FOR SULITJELMA. FESTERE: OVE FALDAAS
M.FL.BODØ

Vedlegg: 2 stk kartkopier.

Sammendrag:

Statskog SF søker om tilatelse til fradeling av et areal stort ca. 0,3 daa av eiendommen gnr. 119
bnr. 1 beliggende ved Avelon i Sulitjelma. Omsøkt areal er tomt til 5 eksisterende
scootergarasjer i rekke.

Festere/hytteeieme har hytter i området sør-vest for Furuhaugen, bL.a. Villumsvatnet og
Grovvatnet, og benyter Avelon som utgangspunkt.

Omsøkt areal er i stadfestet kommunedelplan for Sulitjelma regulert til LNF-A, og en tilatelse til
fradeling som omsøkt krever således dispensasjon fra vedtatt kommunedelplan samt dens
bestemmelser.

Angjeldende område består i hovedsak av steinfylling/fjell og har tidligere vært nyttet til anlegg-
/riggplass i forbindelse med tidligere gruvedrift. Området har, slik det ligger i dag, liten verdi
som LNF-A-område.

Søknaden har vært oversendt Fylkesmannen i Nordland samt reindriftsforvaltningen til uttalelse.
Innen høringsfristens utløp innom ingen merknader til saken.

Bru over til Avelon ble stengt av kommunen i fjor. På forespørsel opplyser Statskog avdeling
Fauske at som følge av hjemfallet er eierskapet ti brua Statskog. De vil avklare hva slags bru det
er behov for i framtiden. Dette gjelder bredde og standard. Det har vært avholdt møte med en del
aktuelle aktører om det framtidige behov. Det foreligger ingen konklusjon pr. d.d.

Flere hytteeiere som bruker Avelon som utgangspunkt ønsker å føre opp scootergarasjer på
samme området. Statskog vil avvente å behandle disse søknadene inntil alle formaliteter rundt
brua er avklart.



INNSTILLIN G :

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gir planutvalget dispensasjon fra vedtatt
kommunedelplan for Sulitjelma, slik at fradeling av ca. 0,3 daa av eiendommen gnr. 119
bnr. 1 kan gjennomføres.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20- 1 meddeles med dette tillatelse til fradeling
av ca. 0,3 daa av eiendommen gnr. 119 bnr. 1 som omsøkt.

Per Gunnar Pedersen
rådmann
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