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FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

I JouialpostID:
11/7516 I

Arkiv sakD.: 11/1785 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Plan- og utviklingsutvalget

Sak nr.: 051/11 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I Dato: 23.08.2011

DELEGERTE SAKER I PERIODEN

Sammendrag:

DPLU. 070/11: SØKNAD OM GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKNG P Á GNR.
108/67 I FAUSKE KOMMUNE

VEDTAK:

Tiltaket er vudert utfra prínsippene i Naturangfoldlovens §§ 8 - 12.

I medhold av Forskrift om nydyrking fra mai 1997, Jordlovens § 11, samt delegasjon, gis
Odd Hasselberg tillatelse til nydyrking av 31 dekar, i henhold til søknad med kar, på
gnr. 108/67. Aksomhets- og meldeplikt gjelder dersom en under arbeidet skulle avdekke
gamle gjenstander, anlegg eller lignende, jfr. Kulturinnelovens § 8, 2.ledd.

Dersom tiltaket ikke er satt i verk innen 3 år etter at tilatelsen er gitt, faller tilatelsen
bort, jfr. nydyrkingsforskrftens § 4.

Tilatelsen gis på følgende vilkår:
L. Det må settes kantsoner på minst 6 metermot eventuelle elver, bekker etc. med

årssikker vanføríng.
2. Det settes opp sperregjerde for rein i yterkanten av nydyrkingsfeltet i henhold tiL.

tilatelse til oppføríng av gjerde sak DPLU 049/11.

DPLU. 074/11: 1031701- HAVNEGÁRDEN FAUSKE AS - RAMMETILLATELSE FOR
TILBYGG I TO ETASJER MED BRA: 520 M2 TIL ØSTFASADEN SAMT
OMBYGGIN/ INN-REDNING AV 1. ETASJE TIL DAGLIGVARE BUTIKK. SAMLET
BRA 11. ETG.: 1205 M2. ADR. : SJØGATA 78, FAUSKE

VEDTAK:
Anerkninger til planene fra Focus Terrasse Borettslag og Aud Inger Slettbak i
Havnegården tas ikke til følge. Fauske Hotell AS opprettholder sine parkeringsplasser.
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I medhold av plan- og bygningslovens §§ 21-2 og 21-4 meddeles rametilateIse for opp-

føring av tilbygg i to etasjer og lasterampe til forretningsbygget Havnegården Fauske AS
samt ombygging av eksist. forretning i 1. etasje til dagligvareforretning.

Den videre prosjektering av tiltaket må være med bakgrunn i TEK 10,s krav til tiltaket
med visse lempninger for deler av tilbygget samt eksisterende forretning.

Det må lages en planredegjørelse som viser byggets totale parkeríngsbehov på 29
plasser.

Det må lages en egen plan som viser oppbygd skrårampe fra dagens parkeringsareal til
inngangspartiet på forretningen. Den skal også vise reelt parkeringsareal på området.

Søknad fra Fauskebygg AS som søker og prosjekterende for tiltaket godkjennes.

Ved søknad om igangsettingstil. for innedningsarbeidene må Arbeidstilsynets samtykke
foreligge.

DPLU. 075/11: 1031701 - HA VNEGÁRDEN FAUSKE AS -
IGANGSETTINGSTILLATELSE FOR TILBYGGETS RÁBYGG I TO ETG. MED
SAMLET BRA: 520 M2 TIL HAVNEGÁRDEN FAUSKE AS I SJø GATA 78, FAUSKE.

VEDTAK:
I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 jf. §§ 21-2 og 21-4 meddeles igangsettings-
tilatelse for tilbyggets råbygg til Havnegården Fauske AS som omsøkt.

Senere søknad om igangsettingstilL. for innedningsarbeidene må det vedlegges samtykke
fra Arbeidstilsynet, brannteknisk vudering etc. jf. krav i rametilatelsen, samt plan som
viser parkeringsforhold og atkomstplan til inngangspari fra parkeringsplassen.

Det må innbetales økt tilknytningsavgift for vann- og kloak. (regn. blir tilsendt)

Søknad om ansvarsrett fra Fauskebygg for PROIKPR og UTF/KUT godkjennes.

DPLU. 076/11: STATSKOG SF. SØKNAD OM PUNKTFESTE AV NAUSTTOMT VED
MOURK I HHT STADFESTET REGULERINGSPLAN. FESTER: JAN OLSEN, DAJA,
8230 SULITJELMA.R

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven meddeles med dette tilatelse til puntfeste av
nausttomt på eiendommen gnr. 119 bnr. 1 ved Mourki som omsøkt.



DPLU. 077/11: ANDREAS MOSTI, MOSTI. SØKNAD OM FRADELING AV
BOLIGTOMTITOMT TIL EKSISTERENDE BEBYGGELSE AV EIENDOMMEN GNR.
99 BNR. 2 I MOSTI. KJØPER. REGlE SJø, MOSTI.

VEDTAK:

I hht DT-sak 29/2001 gir med dette leder planutvikling dispensasjon fra vedtatt
kommuneplan arealdelen samt dens bestemmelser, slik at størrelsen på omsøkt tomt kan
overstige 1 daa.

Med hjemme i plan- og bygningsloven meddeles med dette tilatelse til fradeling av 1,8
daa av eiendommen gnr. 99 bnr. 2.

DPLU. 078/11: 112/56 - ANITA HUNSTAD - SØKNAD OM KONSESJON PÁ ERVERV
AV FAST EIENDOM FRA PER BJØRKANN - MAKEBYTTE

VEDTAK:

Skogbrussjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i konsesjonsloven av
28.11.2003 Anita Hunstad konsesjon for erverv av eiendommen gnr 112, bnr 56 i Fauske
kommune som tileggsareal til hennes nåværende eiendom gnr 112, bnr 1,8 i Fauske
kommune.

Kjøpesumen på kr 18.000,- godkjennes.

Det settes som betingelse for konsesjon at eiendommen samen med søkers nåværende
eiendom skal bebos av søkeren i minst 5 år samenhengende.

DPLU. 079/11: STATSKOG SF. SØKNAD FRADELING AV 1 DAA AV GNR. 119 BNR. 1
I SULITJELMAINNLØSNING AVPUNKTFESTE HYTTE GNR. 119 BNR. 1

FESTENR. 127. KJØPER: KARI G. BEIMO PAULSEN, FAUSKE

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven meddeles med dette tilatelse til fradeling av 1
daa eiendommen gnr. 119 bnr. 1 som omsøkt.

Festenumer 127 under gnr. 119 bnr. 1 må slettes.

DPLU. 080/11: ODD VIBORG, LEIVSET. SØKNAD OM FRADELING AV
TRAFOTOMT, AREAL CA. 16 M2, AV EIENDOMMEN GNR. 84 BNR. 11 PÁ
LEIVSET. KJØPER: FAUSKE LYSVERK AS

VEDTAK:
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Med hjemmel i plan- og bygningsloven meddeles med dette tilatelse til fradeling av ca.
16 m2 av eiendommen gnr. 84 bnr. 11 som omsøkt.

DPLU. 081111: 102/710 - SVEIN JANSEN/MARITA MARTINUSSEN, FAUSKE -
OPPFØRING AV BOLIG PÅ TO PLAN MED BRA: 154 M2 OG LA: 125 M2 PLUSS
FRITTST. GARASJE MED BTA: 49 M2 PÅ BOLIGTOMT I FURULIA3, FAUSKE.

VEDTAK:

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 meddeles byggetilatelse for oppføríng av
bolig og fríttstående garasje på boligtomten Furulia 3, Fauske gnr. 102 bnr. 710.

Tilknytningsavgift for vann- og kloak må innbetales til kommunen. (regn. blir tilsendt)

Kriteríer for tilgjengelighet jf. reg.bestm. § 10.3. og tiltak mot radon i gruenjf. TEK 10
§ 13-5 må etterkommes.

Søknad om ansvarsrett fra Norgeslius AS, ByggPartner AS og Flexit AS godkjennes.
Søknad om lokal godkjenning og ansvarsrett fra Mur. Sigurd Tverå AS, Ebbe Rør AS,
Abrahamsen Flis & Malerservice og Larsen Maskin AS godkjennes.

DPLU. 082/11: KJELL OTTO ISAKSEN, HALSA. SØKNAD OM FRAELING AV CA.
6,3 DAA AV EIENDOMMEN GNR. 101 BNR. 221 BELIGGENDE PÅ FINNEID.
KJØPER: HUGO ISAKSEN, OSLO

VEDTAK:

Omsøkt fradelinger et ledd i et arveoppgjør mellom parene.
Med bakgrnn i dette meddeles tilatelse til fradeling av 6,3 daa av eiendommen gnr. 101
bnr. 21 som omsøkt.

Tilakygging på fradelt parsell kan ikke påregnes igangsatt før området inngår i
stadfestet detaljreguleríngsplan.

DPLU. 083/11: WANJA L KRSTOFFERSEN M.FL. SØKNAD OM FRADELING AV
CA. 40 M2 AV EIENDOMMEN GNR. 104 BNR. 17 BELIGGENDE I MØLNVEIEN.
KJØPER: FRANK BERG, MØLNVElEN, FAUSKE

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven meddeles med dette tilatelse til fradeling av ca.
40 m2 av eiendommen gnr. 104 bnr. 17 som omsøkt.
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DPLU. 084/11: STATSKOG SF. SØKNAD OM TILLATELS ETIL PUNKTFESTE AV
NAUST VED MOURK GNR. 119 BNR. 1. FESTER. SULITJELMA SCOOTER OG
HYTTESERVICE, SULITJELMA

VEDTAK:

Med hjemmel plan- og bygningsloven meddeles med dette tilatelse ti punfeste av

naust ved Mourki som omsøkt.

DPLU. 085/11: LARS ERIK NAVJORD, FAUSKE. SØKNAD OM FRAELING AV 2
BOLIGTOMTER AV EIENDOMMEN GNR. 112 BNR. 34 BELIGGENDE LANGS
GRØNÅS-IHOLTANSVEGEN

VEDTAK:

I vedtatt kommuneplan arealdelen for Fauske kommune ligger oinsøkte boligtomter
innenfor et område som er regulert til LNF-A.

Med hjemmel i vedtatt kommuneplan arealdelen innvilges således ikke søknad om
fradeling av 2 boligtomter av eiendommen gn. 112 bnr. 34 som oinsøkt.

DPLU. 086/11: 116/2 JACOBSEN KJELL SVERR - RIVING AV ELDRE
FJØSBYGNING p Å LANDBRUKSEIENDOM I ØVRE TORTENLI.

VEDTAK:

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a meddeles tilatelse til ríving av eldre
fjøsbygning i øvre Tortenli på landbruseiendommen gnr. 116 bnr. 2 som omsøkt.

Søknad fra tiltakshaver om ansvarsrett for alt arbeide vedr. tiltaket godkjennes.

Det tas til etterretning at rivingsavfall som ikke skal gjenbrukes skal sorteres og kjøres til
godkjent deponi hos lrís, Fauske.

Dersom trematerialer skal sorteres ut og brennes på stedet som antydet i søknaden, må
det i egen søknad til Fauske kommune søkes om tilatelse ti dette før brenning foretas.

DPLU. 087/11: 116/4 - E. OG F. LAKSOSNES - SØKNAD OM DELING/JUSTERING AV
GRUNNEIENDOM - FRADELING AV BOLIGTOMT - KLAGE P Å VEDTAK I
DELEGERT SAK NR 067/11

VEDTAK:
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Skogbrussjefen viser til saksutredningen og tar klagen til følge og tilater med hjemmel i
jordlovens § 12 fradeling av et areal på 0,75 dekar som boligtomt.

Som betingelse for vedtaket settes at den tidligere fradelte tomten, gn 116, bnr 30
overføres til hovedeiendommen, gnr 116, bnr 4 ved at tomten tinglyses med same
brusnumer som hovedeiendommen. Dette må gjennomføres før eller samtidig med at
tilatte fradeling tinglyses.

Som betingelse setts også at boligen som skal bygges, ikke bygges nærmere dyrkamarka
enn L 5 meter. Videre må kjøper/utbygger før eksisterende avkjørsel/innjøring stenges
for jordbruksdriften, etablere og bekoste en ny tilfredsstilende og lovlig (må være
godkent av Statens vegvesen) avkjørsel/innjøring vest for tilatte fradeling og frem til
eksisterende oppkjøringsvei til dyrkamarka.

DPLU. 088/11: STATSKOG SF. SØKNAD OM FRADELING AV 1 DAANNLØSNING
AV FESTENUMMER 235 UNDER GNR. 119 BNR. 1 BELIGGENDE VED
VILLUMSVATNET I SULITJELMA. KJØPER. EVEN MATHISEN, SULITJELMA

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven meddeles med dette tilatelse til fradeling av 1
daa av eiendommen gnr. 119 bnr. 1 som omsøkt.

Festenumer 235 under gnr. 119 bnr. L må slettes.

DPLU. 089/11: STATSKOG SF. SØKNAD OMFRADELING AV 1 DAANNLØSNING
AV INTERNT FESTENUMMER 9388 UNDER GNR. 119 BNR. 1 VED SAAKIVATNET I
SULITJELMA. KJØPER: EINAR KLETTE, BODØ

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven meddeles med dette tilatelse til fradeling av 1
daa av eiendommen gn. 119 bnr. 1 som omsøkt.

DPLU. 090/11: GERD HULTMANN, 8250 ROGNAN. SØKNAD OM OMGJØRING AV
FRITIDSBOLIG P Á SAGMO TIL HELÁRSBOLIGINY BOSTEDSADRESSE.

VEDTAK:

Med hjemmel i vedtatt kommuneplan arealdelen for Fauske kommune innvilges ikke
søknad fra Gerd Hultman hva angår omgjøring av eksisterende frtidsbolig på Sagmo i
Sulitjelma til helårsbolig/ny bostedsadresse.



DPLU. 091111: 102/423 - JAN-KJELL JONASSEN - UTVIDELSE AV GARSJEN I
TILKNYTNING TIL BOLIGHUSET MED BRA: 17,7 M2 + LOFTSTUE OVER
GARASJEN MED BRA:16,5 M2 + TAKTERASSE. ADR.: MOSELYNGVElEN 22,
FAUSKE. BYGNR.: 11212492

VEDTAK:

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 meddeles byggetilatelse for oppføring av
til og påbygg på garasjen, samt veranda og balkong til bolighuset i Moselyngvn. 22,
gnr.l02 bnr.423 som omsøkt.

Søknad om ansvarsrett fra titakshaver Jan-Kjell Jonassen for alt arbeid vedr. tiltaket på
bakgru av dokumentert praksis godkjennes med hjemmel i (byggesaksforskriften) SAK
10 § 6-8 som selvbygger.

DPLU. 093/11: 103/618,836 - FAUSKE BOLIGER AS V/ FAUSKEBYGG AS -
IGANGSETTINGSTILL. FOR RIVING AV EKSIST. BYGG SAMT OPPFØRING AV 8-
LEILIGHETSHUS PÁ TOMTEN I TO ETASJER + PARKRINGSKJELLER BYA: 480
M2 INKL. BALKONGER. ADR.: SELBERGVEIEN l, FAUSKE

VEDTAK:

I inedhold av plan- og bygningslovens § 93 a § 95 a pkt. 2 meddeles rivingstilatelse for
eldre bolig på tomten, samt tilatelse til oppføring av 8-leilghetshus i to etasjer pluss
parkeringskjeller og heis som omsøkt på eiendommen Selbergvn. 1, gnr.103 bnr.618,836.

Søknad fra Fauskebygg AS om lokal godkjenning av foretaket samt søknad om
ansvarsrett godkjennes. Ansvarsretten gjelder ríving og nybygg.

Når rørlegger og ventilasjonsfirma er valgt må det innsendes søknad om ansvarsrett for
godkj ennelse.

Det vises for øvríg til rammetilL. av 21.04.08 og til samendraget til igangsettingstil.

Når arbeidene er utført må det innsendes kvittering for innlevert bygningsavfall levert til
godkjent deponiplass.

Tilknytingsavgift for vann og kloak må innbetales til kommunen. (regning blir tilsendt)

DPLU. 094/11: 105/10 - GLADSØ, ELFRID, FAUSKE - REHABILITERINGINTT BAD
OG WC-ROM I BOLIGHUSET I LØGA VLEN p Á EIENDOMMEN GNR.105 BNR.10.

VEDTAK:



I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 bokstav b, jf. SAK 10 § 2-2 meddeles
tilatelse til rehabiltering, membran og f1isarbeid i baderommet i bolighuset i Løgavlen,
Fauske gnr. 105 bnr.lO som omsøkt.

Søknad om ansvarstett fra Unifis AS, Bodø, Rørlegger'n Fauske AS og Service Hånd-
verkem, Kjerringøy godkjennes.

DPLU. 095/11: 53/8 - SOLVEIG HOLMSTRØM - SØKNAD OM DELING/JUSTERING
AV GRUNNEIENDOM - FRAELING AV TOMT FOR EKSISTERENDE BOLIG VED
STOKLAND

VEDTAK:

Skogbrussjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens § 12 tilatelse
til omsøkte fradeling av ca 3 dekar for eiendommens eksisterende hus og parkeringsplass.

Som betingelse for at en slik fradeling tilates settes at resten av eiendommen gnr 53, bnr
8 tinglyses på eier av gnr 53, bnr 30 samtidig med at omsøkte fradeling tinglyses.

Det forutsettes at bolighuset på gnr 53, bnr 30 blir landbruseiendommens nye
våningshus.

Omsøkte fradeling tilates også med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1.

DPLU. 096/11: 52/6 CAROLIN DILLEIKSTIAN HELLSTRØM - TILBYGG I TO
ETASJER MED BRA: 26 M2 LA: 20 M2 TIL TO ETASJES BOLIG MED BRA: 132 M2
LA: 95 M2. ADR: STEMLAND, VALNESFJORD

VEDTAK:

I medhold av plan-og bygningslovens § 20-1 bokstav b, jf. SAK 10 § 2-2 meddeles
tilatelse til oppføríng av nyt tilbygg samt våtromsarbeider i bad og wc-rommet

Søknad om ansvarsrett som selvbygger jf. SAK 10 § 6-8 meddeles innvilget på vilkår om
assistanse fra Kalland Bygg for snekkerarbeidet. Til rørlegger ogmembranarbeidet må
godkjent foretak benytes.

DPLU. 097111: SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV FAST EIENDOM-
IDEELL 1I2-DEL AV GNR. 84/43 I FAUSKE KOMMUNE

VEDTAK:
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Med henvisning til det som er nevnt i saksutredingen, og med hjemmel i
Konsesjonsloven samt delegasjon, innvilges Knut Are Isaksen konsesjon ved erverv av
ideell 'l-del av eiendommen gnr. 84/43 i Fauske kommune.

DPLU. 098/11: 107/34 - RUNAR KRSTENSEN/MARTINE PEDERSEN - OPPFØRING
AV BOLIG PÅ TO PLAN MED BRA: 161 M2 OG LA: 145 M2 PÅ FRADELT TOMT PÅ
RØDÅS, FAUSKE BYGNR.:300226371

VEDTAK:

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 meddeles byggetilatelse for oppføring av
ny enebolig på eiendommen gnr. 107 bnr.34 på Rødås som omsøkt.

Vann tilkobles som tidligere privat vannverk på Rødås. Kloaken blir prívat
enkeltutslipp.

Søknad om ansvarsrett fra byggm. Sten Andersen AS godkjennes.
Når rørleggerfirma er valgt må søknad om ansvarsrett innsendes for godkjennelse.

Når garasjen skal oppføres må søknad om tilatelse innsendes til kommunen.

DPLU. 099/11: 117/8 - SOMMERLI ASLE - SØKNAD OMDELING/JUSTERING AV
GRUNNEIENDOM,. FRADELING AV ARAL FOR EIENDOMMENS HUS PÅ
KLUNGSET - RESTAREAL TILLEGGSJORD TIL NABOBRUK

VEDTAK:

Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i § 12 og § 9 i jordloven
tilatelse til fradeling av parsell nr 1 på 6,8 dekar og parsell nr 2 på 4,8 dekar som omsøkt
samt tilatelse til den nødvendige omdisponering av i alt 4,6 dekar med fulldyrka mark.

Betingelsen for fradeling av de to foranevnte parseller er at overføringen av resten av
eiendom gnr 117/8 tinglyses på eier av gnr 1 17/1 samtidig som fradelingen av de to
omsøkte parseller tinglyses. Det settes også som betingelse at eier av gnr 117/1 samtidig
Îar tinglyst rett til å bruke eksisterende traktorvei over omsøkte parseller opp til
innarksbeite/dyrkaareal ovenfor parsellene. Det forutsettes at ingen av de to omsøkte
parseller skal omfatte den eksisterende bilvei som går fra riksvei 80 og over
jernbanelinja. De omsøkte parseller bør imidlertid ha tinglyst rett til å bruke denne veien
som adkomstvei.

DPLU. 100/11: 104/293 - BJARE ARONSEN - REHABILITERING AV BAD- OG WC-
ROMMET I BOLIGHUSET I SOLVOLL VEIEN 25, FAUSKE



,--
i
I
!
i

VEDTAK:

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 bokstav b, jf. SAK 10 § 2-2 meddeles
tilatelse til rehabiltering av bad/wc-rommet i bolighuset i Solvollveien 25, Fauske.

Ansvarlig foretak for hele arbeidet godkjennes Fauske Rør AS. Det er en forutsetning at
foretak som skal utføre snekker og våtromsarbeidet enten må ha sentral godkjennng eller
at det kan få lokal godkjenning av foretaket i kommunen.

Når arbeidene er gjort ferdig må ferdigrneIding innsendes til kommunen.

DPLU.101l11: 119/388 -FAUSKE KOMMUNE VIESPEN A. ARKTEKTKONTOR AS -
SØKNAD OM RAMMETILLATELSE FOR RIVING AV BYGNING OG TILBYGG AV
NY SKOLE TIL EKSIST. SKOLE I SULITJELMA SAMT OMBYGGING. BYA
TILBYGG: 747 M2. BYA EKSIST. SKOLE: 676 M2.

VEDTAK:

Anerkninger fra Mai Britt og Harry Hansen ang. innjørsel til sin tomt tas ikke til følge
da eiendommen har tinglyst atkomstvei ved tomtens østre grense.
Skateboardbane på lekeområdet stiles i bero innti endelig plassering er valgt og støy-
belastning ti omgivelsene er avklar. Gjelder innsigelse fra Reidun Eriksen.

Det gis dispensasjon fra vedtatt reguleringsplan i medhold av plan- og bygningslovens
§ 1'9-2 for mindre vesentlig endring av rudkjøring ved skolens østre side.

I medhold av plan- og bygningslovens§§ 21-2 og 21-4 meddeles rametilateIse for

riving av eldre bygningsmasse, tilbygg ny skole og ombygging av eksist. skole, samt
etablering av veisystem i tråd med reg. planen og disp. for mindre endring av
rudkjøring.

I forbindelse med riving av bygningsmasse må det innsendes avfallsplan og sluttrapport.

økt tilknytningsavgift for van- og kloakk må betales til kommunen ved byggestart.

Søknad om ansvarsrett fra Espen Aursand Arkitektkontor AS, Total Bransikring AS,
vsa Consulting og Predev AS godkjennes.

DPLU.102/11: JOHN-MAGNUS PEDERSEN, FAUSKE. SØKNAD OM FRADELING
AV BOLIGTOMT P Á INNER FAUSKE AV EIENDOMMEN GNR. 102 BNR. 42.
KJØPER: MORTEN PEDERSEN, FAUSKE

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven meddeles med dette tilatelse til fradeling av
boligtomt stor 1 daa av eiendommen gnr. 102 bnr. 42.
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Omsøkt fradeling er i tråd med vedtatt reguleringsendring av reguleringsplan for Fauske
østre de12, vedtatt av planutvalget i møte 24.05.2011, sak 037/11.

DPLU. 103/11: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BÅNDTVANGBESTEMMELSENE,
FOR TAKSERING AV LIRYPE MED STÅENDE FUGLEHUND I TIDSROMMET
01.08.11 - 20.08.11 I FAUSKE KOMMUNE

VEDTAK:

Fauske kommune gir i medhold av Lov om hundehold av 04.07.2003, §§ 9 og 6, Statskog
SF dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene for taksering av lirype med stående
fuglehund på statsgru i Sulitjelmaområdet i tidsrommet L. - 20. august 2011

DPLU. 104/11: 60/9 - KJELL ELIASSEN - SØKNAD OM DELING/JUSTERING AV
GRUNNEIENDOM - FRADELING AV TOMT FOR EIENDOMMENS HUS VED
DJUPOS - RESTAREALET TILLEGGSJORD TIL NABOBRUK

VEDTAK:

Skogbrussjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel ijordlovens§ 12 tilatelse
til omsøkte fradeling av tomt på 9,8 dekar for eiendommens hus, tu og gårdsvei. Det gis
også med hjemmel i jordlovens § 9 tilatelse til nødvendig omdisponering av ca 2 dekar
med dyrka mark innenfor omsøkte areaL.

Omsøkte fradeling tilates også med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1.

Som betingelse for at det gis tilatelse til omsøkte fradeling og omdisponering settes at
overføring av eiendommens restareal (739,9 dekar) må tinglyses på eier av gnr 60, bnr 11

samtidig som omsøkte fradeling tinglyses.

DPLU. 105/11: TILDELING AV ELG FOR JAKTÁRET 2011

VEDTAK:

Fauske kommune godkjenner for 2011 et tellende areal på 5.150 dekar for jaktfeltet
Lakså Vestre. Minsteareal pr. dyr er 4.000 dekar.

For jaktåret 2011 tildeles 1 ungdyr (1 ~ år)

DPLU. 106/11: REINLIVEIEN - SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG -
TYNGRE TRAKTORVEI FOR SKOGSDRIFT



VEDTAK:

Skogbrussjefen gir med hjemmel i forskriftl til "Skogbrusloven", § 17a, tilatelse til at
skogsvei med betegnelsen Reinliveien ved Kosmo i Fauske kommune, bygges i samsvar
med de fremlagte planer og det som er anført i skogbrussjefens vurdering.

Hvis det under arbeidet med veien skulle duke opp eldre kultuinner (gjenstander,

ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner), må veiarbeidet
straks stoppes og funnet meldes til kulturminnemyndighetene. Det forutsettes at dette
pålegget formidles videre til den som utfører arbeidet i marken.

Denne tilatelsen til å bygge skogsvei bortfaller hvis veianlegget ikke er ferdig bygget
innen utgangen av år 2016.

Straks veianlegget er ferdig bygget, må det gis beskjed om dette til skogbrukssjefen slik
at han kan gjennomføre nødvendig kontrolL.

DPLU. 107/11: BERIT JENSEN, FAUSKE. SØKNAD OM TILLATELS ETIL
FRADELING AV BOLIGTOMT AV EIENDOMMEN GNR. 102 BNR. 19 BELIGGENDE
PÅ FAUSKE ØSTRE. KJØPER: ÅGE KARLSEN, FAUSKE.

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven meddeles med dette tilatelse tilfradeling av ca.
0,5 da av eiendommen gnr. 102 bnr. 19 som omsøkt.

DPLU. 108/11: UØGKNUBBVEIEN DEL 2 - SØKNAD OM BYGGING AV
LANDBRUKSVEI - TYNGRE TRAKTORVEI FOR SKOGSDRIFT

VEDTAK:

Skogbrussjefen gir med hjemmel i forskrift2 til "Skogbrusloven",
§ 17a, tilatelse til at skogsvei med betegnelsen Høgknubbveien Del 2 ved Nystad i
Fauske kommune, bygges i samsvar med de fremlagte planer og det som er anført i
skogbrussj efens vudering.

l Forskrft om planegging og godkjennng av veier for landbrusformål fastsatt av

Landbrusdeparementet den 20. desember 1996 med hjemmel i § 17a i lov av 21 mai 1965 om
skogbru og skogvern (skogbrusloven) med senere endrger.

2 Forskrift om planleggig og godkjenning av veier for landbruksformãl fastsatt av

Landbruksdepartementet den 20. desember 1996 med hjemmel i § 17a i lov av 21 maì 1965
om skogbruk og skogvern (skogbruksloven) med senere endriger.



Hvis det under arbeidet med veien skulle duke opp eldre kulturminner, må veiarbeidet
straks stoppes og fuet meldes til kulturinnemyndighetene. Hvis det for eksempel
oppdages gamle gjenstander, ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede
steinkonsentrasjoner, må kulturminnemyndighetene straks varsles. Det forutsettes at dette
pålegget formidles videre til den som utfører arbeidet i marken.

Dette vedtaket om byggetilatelse gjelder frem til utgangen av år 2017.

Straks veianegget er ferdig bygget, må det gis beskjed om dette til skogbrukssjefen slik
at han kan gjennomføre nødvendig kontroll.

DPLU. 109/11: FRANK HJEMGAM, HJEMGAM. SØKNAD OM TILLATELSE TIL
FRADELING AV BOLIGTOMT AV EIENDOMMEN GNR. 97 BNR. 1 PÅ HJEMGAM.-
KJØPER: KIM-STIAN HJEMGAM, HJEMGAM

VEDTAK:

Med hjemmel i vedtatt kommuneplan arealdelen for Fauske kommune samt dens
bestemmelser, hvor det framommer at adkomst til boligtomt ikke må legges over dyrka
mark, innvilges ikke søknad om fradeling av boligtomt av eiendommen gnr. 97 bnr. 1
som omsøkt.

DPLU. 110/11: SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å FRAKTE MATERIAL MED
HELIKOPTER

VEDTAK:

Med hjemmel i kommunedelplan med tema motorferdsel med bestemmelser/vilkår
innvilges følgende:

Øystein Vedal, Røsvik, innvilges dispensasjon for bru av helikopter med inntil 2
flygninger i forbindelse med transport av materialer til vedlikehold av et gamelt
nordlandshus på Stifjell i Fauske kommune.

Transporten skal foregå fra Solvikjfr vedlagte kartutsnitt.

Transporten skal foregå i tidsrommet fra vedtaksdato til 20. august 2011. Det skal gis
melding til kommunen når dato for flygning er avklart.

Transporten skal foregå på dagtid, dvs mellom kl 07.00 og kl 18.00 på hverdager unntatt

lørdag og søndag.

Grunneier må gi tilatelse til ovennevnte transport.

Denne dispensasjonen er betinget av at nyt lovverk vedr motorisert ferdsel i utmark ikke
er trådt i kraft på det tidspunkt transporten skal skje.



DPLU. 111/11: TILDELING AV ELG FOR JAKT ÅRET 2011 - KLAGEBEHANDLING

Uttalelse:

Kommunen finner ikke at det på nuværende tidspunkt er grulag for å endre antall
fellnger av elg i den ordinære tildelingen til Lakså Vestre jakfelt. Kommunen er
imidlertid blitt oppmerksom på at det ikke kan tildeles ungdyr (1 )i år) og vil derfor endre
fellngstilatelsen til kalv for 201 L. 12009 ble det felt voksen handyr og i 2010 ble det
felt voksen hundyr ( 1 )i år) Etter jaktas sta kan det fremmes søknad om tildeling av
ekstra dyr der observasjoner av elg (Sett Elg), beitetrkk og beiteskader vil bli vudert.

Kommunen vil da ta stiling til om minstearealet skal fravikes (med inntil 50 %) og gis
ekstra fellngstilatelser.

Saken sendes Fylkesmannen i Nordland for endelig avgjørelse

DPLU. 112/11: 103/597 SIMONSEN LENE - SØKNAD OM FLYTTING AV EKSIST.
GARASJE MED BTA: 21 M2 LENGRE NED PÅ TOMTEN SAMT DISPENSASJON
FOR OPPFØRING AV NY GARASJE BTA: 49,6 M2 PÅ SAMME PLASS MEN
NÆRMERE BUEN VEIEN ENN DAGENS GARASJE. ADR.: BUEN 13, FAUSKE.

VEDTAK:

I medhold av plan- og bygningslovens (PBL) § 19-2 meddeles dispensasj. fra
regulerings-planen for "Fauske helsetun endring" vedtatt 14.12.2011 slik at ny garasje
kan oppføres utenfor byggelinjen i same avstand som eksist. garasje står i dag fra
komm. vei Buen. Disp. for ny garasje nærmere Buen enn eksist. garasje som omsøkt
innvilges ikke.

Med hjemmel i PBL § 19-2 meddeles disp. fra PBL § 29-4 slik at uthuset (21 m2) kan
oppføres nærmere nabo grensen enn 4 meter.

Tilatelse ti flyting av eksist. garasje lengre ned på tomten i Buen 13 som skal nytes til

uthus samt oppføring av ny garasje i same avstand fra Buen som eksist. meddeles i
medhold av PBL § 20-1 på følgende vilkår:

Det må innsendes ny situasjonsplan samt rev. tegning avny garasje tilpasset disponibelt
byggeområde. Omsøkt garasje blir etter kommunens skjønn for stor.

DPLU. 113/11: 102/680 - KRSTIANSEN,JNGUN OG TOMMY H. JONASSEN -
OPPFØRING AV BOLIG PÅ TO PLAN MED BRA: 161 M2 LA: 158 M2 I
GREPLYNGVEIEN 12, FAUSKE.



----l
VEDTAK:

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1,jvf. SAK § 4-1 meddeles byggetilatelse
for oppføring av enebolig på to plan i Greplyngveien 12, gnr. 102 bnr.680 som omsøkt.
Garasjen må byggemeldes.særskilt når den skal oppføres.

Tilknytningsavgift for van og kloak må innbetales til kommunen. (regn. blir tilsendt)

Søknad om ansvarsrett fra Byggalf AS, Larssen Maskin AS og Nilsson AS godkjennes.

DPLU. 115/11: 65/9 STIG BJØRNBAKK - RIVING AV EKSIST. HYTTE OPPFØRING
AV NY PÅ SAMME PLASS MED BRA: 49,7 M2 BYA:72 M2. SAMT TILBYGG
(BADSTU) MED 5 M2 TIL EKSIST. UTHUS PÅ TOMTEN. BYGGEST.:
ØSTERKØFT, V ALNESFJ.

VEDTAK:

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a og e, jvf. SAK 10 § 4-1 meddeles
tilatelse til riving av eldre hyte samt oppføríng av ny på same plass samt tilbygg til
uthus som omsøk på frititstomten gnr.65 bnr.9 på 0sterkløft i Valnesfjord.

Vedlagt avfallsplan tas til orienteríng.

Det må søkes om utslippstilatelse for privat enkeltutslipp.

Søknad om ansvarsrett for alt arbeid vedr. tiltaket fra tiltakshaver Stig Bjørbak god-
kjennes. Jvf. SAK 10 § 6-8 selvbygger.

DPLU. 116/11: 103/1354 - AS EDVARDSEN EIENDOM - OPPFØRING AV BALKONG
MOT SJØGATA FOR LEILIGHET MOT ØST I 2. ETASJE I STORGATA 52, FAUSKE

VEDTAK:

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 jvf. SAK 10 § 4-1 meddeles tilatelse til
montering av balkong på fasaden for leilghet mot øst forretningsbygget i Storgt. 52 ned
mot Sjøgata som omsøkt.

Søknad om ansvarsrett fra byggm. Sten Andersen AS godkjennes.

DPLU. 117/11: 103/1209 - HANS-ERIK M. VASSKOG - REHABILITERING AV BADE
OG WC-ROMMET I BOLIGHUSET I HAUBAKKN 16 B, FAUSKE.

VEDTAK:



I medhold av plan- og bygningslovens § 20- L bokstav b, jf. SAK 10 § 2-2 meddeles
tilatelse til rehabilitering av bade og WC-rommet inkL. membran arbeidet i boligen i
Haubaken 16 b, Fauske.

Søknad om ansvarsrett fra byggm. Sten Andersen AS, Abrahamsen Flis & Malerservice
AS og Ebbe Rørservice AS.

DPLU. 119/11: 102/675 - DAVID ANDERSEN - TILBYGG TIL BOLIG, VINTERHAGE,
UTEBOD OG CARPORT BYA:57 M2 SAMT BALKONG UTNFOR STUE, KJØKKN
OG VINTERHAGE. ADR.: GREPLYNGVEIEN 4, FAUSKE.

VEDTAK:

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 jvf. SAK 10 § 4-1 meddeles tilatelse til
oppføring av tilbygg og balkong til boligen i Greplyngvn. 4 som omsøkt.

Søknad om ansvarsrett fra byggm.Sten Andersen AS godkjennes.

DPLU. 121/11: 104/690 - FAUSKE KIRKLIGE FELLESRÁI) - UTVIDELSE AV
ERIKSTAD GRAVLUND MED CA 45 MÅL TIL GRAVPLASS MED INTERNVEIER,
VANN, DRENERING SAMT EL- OG VEIBELYSNING.

VEDTAK:

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 k og 1 meddeles tilatelse til utvidelse av
Eríkstad GraVlund med ca 45 mål gnr. 104 bnr.71 og 690 med tilhørende vei, vann og
drenering som omsøkt. Planene er i tråd med kommuneplanens arealdel.

Deponiplass påKlungset østre gn. l 17/4 og Lundhøgda på gnr. L OS/2 og 3 godkjennes.

Søknad om ansvarsrett fra Norconsult AS og A. Moan AS godkjennes.

DPLU. 122/11: 103/417 - PlXELS AS - SØKNAD OM INNREDNING AV TO
SMÅLELIGHETER PÅ HENHOLDSVIS BRA: 42 OG 45 M2 I 3.ETG. I STORGATA 58,
FAUSKE.

VEDTAK:

Det gis dispensasjon i medhold av PBL § 19-2 fra kravet i TEK om fri høyde på 2,4
meter til 2,3 meter fra gulvet til horisontal himling.

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 bokstav a meddeles tilatelse til å innede to
småleilgheter i 3. etasje som omsøkt samt monteríng av balkong for hver enhet.
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Rømningsvei nr. 2 fra hver leilghet via balkong og branstige til det fri godkjennes.

Ansvarsforhold godkjent i sak 64/11 innedning av 2 etasje videreføres til å gjelde også
for tiltaket i 3. etasje.

INNSTILLING:

Delegerte saker tas til orientering.


