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ROGER LYSVOLL, FAUSKE. SØKNAD OM KJØP AV KOMMUNALT AREAL MED
FORMÅL BYGGING AV NAUST BELIGGENDE NEDENFOR HANSBAKN

Vedlegg: 1. Kopi av søknad fra Roger Lysvoll datert 27.05.2011
2. 2 stk karkopier

3. Kopi av del av kOinunedelplan for Fauske sentr del L

Sammendrag:

Roger Lysvoll søker i brev av 27.05.2011 om tilatelse til erverv av ca. 80 m2 av Fauske
kommunes eiendom gnr. 104 bnr. 196 beliggende nedenfor for Hansbaken.

Omsøkt areal skal nytes til oppføring av naust.

Angjeldende områ.de er i stadfestet kommunedelplan for Fauske sentrum del 1 regulert til LNF-
A. I bestemmelsene til planen står: "Innenfor områder merket LNF-A tilates ikke andre tiltak
enn de som er knytet til stedbunden næring". Det betyr at arealbruen innenfor LNF~A-
områdene skal håndheves strengt.

Det er i planen, mellom regulert boligområde og strandlinjen, regulert inn en videreføring av
strandpromenaden fra bygdetunet fram til Badestrandveien.

Området er i dag bebygd med en del naust. Disse er av eldre dato.

I forbindelse med nettopp avsluttet rulering av kommuneplanen arealdelen innom ingen
innspil!ble det ikke vudert å legge angjeldénde område ut til naustområde.

..

Søknaden fra Roger Lysvoll er av prinsipiell karakter. Dersom Fauske kommune har til hensikt å
avhende nausttomter av sin eiendom i området, bør dette skje via en reguleringsplan som legger
forholdene til rette for det. Ledige kommunale nausttomter bør så averteres, slik at alle som
ønsker å erverve kommunal nauttomt får/har muligheter til det.

Med bakgru i ovennevnte anbefaler rådmanen søknaden fra Roger Lysvoll ikke innvilget.
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INNSTILLING:

Søknad fra Roger Lysvoll hva angår erverv av nausttomt av Fauske kommunes eiendom
gnr. 104 bnr. 196 innvilges ikke.

Per G. Pedersen
rådman



Roger Lysvoll tlf 75644022 - mob. 97720370
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8201 FAUSKE

Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan for Fauske sentrum, dell -

Søknad om kjøp av tomt med formål bygging av naust ved Hansbakken i Fauske -

Avledet av forutgående samtale ved teknisk avd. finner en ved foreliggende å søke om
nausttomt jfr. nevnt foran. Den omsøkte tomt er beliggende i umiddelbar nærhet til min
eiendom i Hansbakken - Gnr 104 - Bnr 501. Jeg har som vedlegg lagt ved tomtekar hvor
ønsket tomt er inntegnet. Tomtens størrelse er ønsket til ca 8 meter x 10 meter dvs. ca 80 m2.
Rent arkitektonisk har jeg tenk å bygge i størrelseWog utforming i tråd med allerede bestående
naust i samme område. Jeg planlegger naustets bygningsmasse til 6 x4 meter dvs ca 24 m2.
En har brakt i erfaring at det er Fauske kommune som er grunneier ved disse arealer, og ved
det at det vil være Fauske kommune som er den selgende part.

Historikken bak mitt ønske om bygging av naust er som følger. Vår familie var de første som
etablei1e seg i Hansbaken ved veiens sjøside. Jeg har hatt båt her helt siden vi flytet hit og
det har vært en viktig trivselsfaktor for hele familien i alle år. Fra tidlig 80-tall var jeg så
heldig å få leie naust ( det som på kartet er nærmest) aven nabo helt til midt på 2000 tallet.
Nye generasjoner i familien som eier dette naustet ønsket å ta dette i bruk og man måtte flyte
ut. Jeg antar det vil føre for langt å anføre hevdvunnen rett og historiske rettigheter i denne
sammenheng, men når jeg nå snar blir pensjonist hadde det vært svært bra for meg og gjøre
adgangen til havet så lettint som mulig.

Jeg håper på en positiv behandling og imøteser å høre fra dere i sakens anledning.

Fauske den 27. mai 2011

Med vennlig hilsenf~
Roger Lysvoll



\/\



l)~-- Nif(ifo AJ.

. Kartutsnitt
27.06.2011
Målestokk 1 :2000
Fauske kommune



~ /v ~iF l1 s$t) MT

Av ~M UN~J) L-
.f ~J ~ Ök)oU~

pp¿ 1,

. Kartutsnitt
27.06.2011
Målestokk 1 :2000
Fauske kommune


