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1031701 - TILTAKSH.: HA VNEGÁRDEN FAUSKE AS - KLAGE FRA FOCUS
TERRSSE BORETTSLAG P Á PLASSERING AV LASTERAMPE FOR
VARLEVERANSE VED ETABLERING AV DAGLIGVAREFORR. I HA VNEGÁRDEN
I SJØGATA 78, FAUSKE.

Vedlegg: Klage fra Focus Terrasse Eorettslag av 12.04.1 log 27.05.1 1
Situasjonsplan
Tegning av tiltaket.

Saniniendrag:
Klagen er mottatt 08.06.2011.
Havnegården Fauske AS fikk rametilateIse 20.05.11 sak nr. 74 og 75 for etablering av daglig-
vareforretning i Sjøgata 78 og tilbygg~ samt igangsettingstilatelse for tilbyggets råbygg.

Tilbygget samt etablering av forretning i angjeldende bygg er i tråd med reguleringsplanen med
bestemmelser, vedtatt 06.04.06. Planen hjemler 4 etasjes bygning med % BYA= 100 %.
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Til behandlingen av ranesøknaden var det innommet merknader til planene fra b1.a.Focus
Terrasse Fauske som har leilgheter i nabobygget i Amfi-sentrets to øverste etasjer, hva angikk
plassen på bygget rampe for vareleveranse var valgt plassert, trafikkforhold, lukt fra
søppelduner etc.

Kommunens bemerkning til merknadene var følgende: Focus sentret (nå Amfi) har gjennom
vedtatt reguleringsplan fått godkjent etablering av leilgheter i de to øverste etasjer i bygget og i
Havnegården i den øverste etasjen. De som velger å bo midt i et forretninsområde, må være seg
bevist de fordeler og ulemper forretningslivet medfører hva angår drift av virksomhet, støy,
trafikk etc.

I følge tiltakshaver er atkomst og varemottak til bygget nøye vurdert samen med leietaker. Det
er lagt til gr bL.a. TEK,s kravet om unversell utforming av bygg, atkomst, He-parkering. Ut

fra dette og byggets fusjon må inngangspariet være på byggets østside som omsøkt. Det er
vudert som en fordel at ikke all kundeatkomst blir ved inngangen til Amfi-sentret med dets støy
dette vile gi for området.

Når det gjelder søppellukt ansås dette for ikke å være et problem, da matavfall blir plassert i
innvendige kontainere i påvente av bortkjøring.

Anerkningene fra bL.a. Focus Terrasse Borettslag ble i sak nr. 74/11 ikke tatt til følge.



Klage:
Focus Terrasse Borettslag klager i brev mottatt 08.06.11 på vedtaket hva gjelder glassering av
lasterampe på bygget slik omsøkte planer viser. Det ønskes endret plassering da omsøkte rampe
blir rett mot flere leiligheter på toppen av Amfi-sentret og vil utvilsomt medføre økt støy og
sjenanse for beboerne. Det ønskes at rampen etableres på østfasaden.

Kommunens kommentar:
Området har som tidligere nevnt vedtatt reguleringsplan med bestemmelser. Av regulerings-
planen fremgår det at atkomsten skal være enten på øst eller på vestsiden av bygget.
Leietakeren Bunnpris har vurdert forskjellge løsninger for varemottak og atkomst til bygget og
kommet fram til at omsøkte løsning er den beste for drift av butikken. Dette gir også bedre
tilgjengelighet for publikum til forretningen og ikke minst for He-parkering som blir like ved
inngangen på egen eiendom, jvf. TEK,s krav om universell utforming.

Når det gjelder vareleveranse blir denne ved byggets vestside. Atkomsten her blir fra strand-
promenaden over fortauet som ligger på kommunal gru og til bygget. Atkomstlengden mellom
vei og bygg tilsier at trailer eller semitrailer ikke kan benytes. Kun lastebil med varehus kan
benytes på dagtid. Antall anløp pr. dag 3-4 biler. Tiltakshaver opplyste til forrige sak at antallet
var pr. uke, noe som var en skrivefeiL.

Varebil med kjøleanlegg som kommer sent og skal laste av neste dag skal i samråd med Fauske
Parkering anvises til eget område i utkanten av sentr.

I santlige reg. planer for Fauske sentru som i hovedsak er regulert ti kontor/forretningsformål
er det gitt åpning for innslag av leilgheter i øverste etasje. Dette betinger at de som velger å bo i
et slikt bygg også må være forberedt på de ulemper driften av forretningene medfører, hva angår
trafikk, eksos, støy etc.

Rådmannen anbefaler PLUT ikke å ta klagen til følge, men opprettholde tidligere vedtak. Saken
oversendes Fylkesmanen i Nordland til endelig avgjørelse.

INNSTILLING:

Klagen fra Focus Terrasse Borettslag i brev av 27.05.1 1 tas ikke til følge.

Vedtaket i rametilateIsen av 20.05.1 1 sak nr. 74/11 og igangsettingstil. for tilbyggets
råbygg saknr. 75/11 opprettholdes.

Saken oversendes Fylkesmanen i Nordland til endelig avgjørelse.

Per Gunar Pedersen
Rådmann.



Focus Terrasse Borettslag

Fauske, 27.05.2011

Fylkesmannen i Nordland
v/Fauske Kommune Plan/Utvikling
Postboks 93

8201 Fauske
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Behandling av vår klage vedrørende ombygging/utbygging av
Havnegården, Sjøgata 78, 8201 Fauske

Viser til vår klage (kopi vedlagt) sendt Fauskebygg AS med kopi til Fauske Kommune, Teknisk
Etat i brev, datert 12.04.2011 og vedtak fra Fauske Kommune Plan/Utvikling datert
20.05.2011, ref. 11/4632/0WA.

Vår klage/merknad til planlagte bygningsendringer opprettholdes. Vi vii likevel presisere at
klagen bare gjelder plassering av lasterampen som, slik den er planlagt, blir til direkte
sjenanse for 11 leiligheter som vender mot øst i Focus Terrasse Borettslag.

Den planlagte lasterampen ligger rett imot de aktuelle leilighetene og vil utvilsomt medføre
økt støy og sjenanse for beboerne. Det fremgår ikke av vedtaket i kommunen om klagen vår
er realitetsbehandlet og begrunnelse for hvorfor våre merknader i så fall ikke er tatt til følge.

Etter det vi kan se av dokumentasjonen er det heller ikke stilet krav til tiltak for å redusere
ulempene for beboerne i borettslaget dersom vedtaket mot formodning skulle
opprettholdes. Vi registrerer for øvrig at byggearbeidene er igangsatt før klagefristen er ute.

Vi er av den oppfatning at utbyggingen og bruksendringen av Havnegården er aven slik
størrelsesorden at den burde vært politisk behandlet i kommunen og ikke bare
administrativt.

Vi ber om at Teknisk Etat i Fauske Kommune sender denne klagen på vedtaket i Fauske
kommune til Fylkesmannen i Nordland Lh.t. FVL bestemmelser.

Med venn tg hilsen
Foc s-e/ 'asse Borettslag

(/ ".r' f\ .6

Tor rtsen
styreleder

____n__'.._ __________.__..~..,..._".__.......__ .........................__..._............

Postadresse:
Postboks 139,
N-8201 Fauske
tor(a poweroffice. no

Faktura adresse:
365 Focus Terrasse Borettslag,

c/o Fakturamottak Bodø Boligbyggelag,
Postboks 4388 Vika, 8608 Mo i Rana

E-post adresse fakturamottak:
4388(ainvoicecenter. net

... ............................ ........ .......... .._...............-..-................-...........~

Foretaksnummer: 992 207 205
Telefon: +47913 34 510

Bankkonto: 8951.10.67074



~ FAUSKE KOMMUNE
Plan/utvikling

Focus Terrasse Borettslag
Postboks 139

8201 FAUSKE

Saksbehandler: Oddbjørn Wårheim - Telefon: 75600771- Telefaks: 75600763

Deres ref.: Vår ref.: 11/5717/0WA Dato: 20.06.2011

BEHANDLING AV KLAGE VEDR. OMBYGGINGlUTBYGGING AV
HA VNEGÁREN I SJØGATA 78, FAUSKE

Viser til Deres klage mottatt 08.06.2011.

I følge byggesaksforskrften SAK 10 § 7-1 skal klage forberedes av kommunen og oversendes
til klageinstansen så snar saken er tilrettelagt, og senest innen 8 uker.

Til nest siste avsnitt i brevet der det hevdes at byggesaken burde vært politisk behandlet i
kommunen og ikke bare administrativt. Til det er å si at det politisk er bestemt at alt av
byggesaker uansett karakter først skal behandles admirstrativt. EventuelIt ny klage skal
behandles politisk før saken oversendes fylkesmannen til klagebehandling.

Tiltaket slik vi ser det er i tråd med reguleringsplanen. Eventuelle ulemper ved vareleveranser
som beboerne føler de måtte fà ved etableringen anser vi som en privatrettslig sak. Uansett vil
saken bli behandlet av konmiunen og oversendt fylkesmannen S011 skal vurdere 011 rett
behandling er gjort i henhold til reguleringsplanen ml bestemmelser og plan- og
bygningsloven.

M. ed hi'~ien

~. ,~; .vrJ1. 'f
. Od ~ørn Wårheim .
A vd.ingeniør

Kopi til:
Havnegården Fauske AS
Fauskebygg AS

Sjøgata 74
Postboks 211

8200 FAUSKE
8201 FAUSKE

Postadresse: Postboks 93 8201 FAUSKE
Besøksadresse: Torggata 21

E-post: postn1ott(!fauske.kommune,no

Telefon Faks Bankgiro: 45550700348/89510700415
75 6006 00 75 6007 63

Org. nr: 972 418 021



~ FAUSKE KOMMUNE
Plan/utvikling
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Havnegården Fauske AS
Sjøgata 74
8200 FAUSKE

Saksbehandler: Oddbjørn Wårheim - Telefon,' 75600771- Telefaks: 75600763

Deres ref.: Vår ref.: 11/4632/0WA Dato: 20.05.2011

1031701,1540 - HA VNEGÁRDEN FAUSKE AS - RAMETILLATELSE FOR
TILBYGG I TO ETASJER MED BRA:520 M2 TIL ØSTFASADEN SAMT
OMBYGGINGIINNREDNING AV L. ETASJE TIL DAGLIGVAREBUTIKK.
SAMLET BRA I l. ETG.:~9Ð9 M2. ADR.: SJØGATA 78, FAûšfi ri( ,

"'..

.....rf.. pO-r"

Det er fattet følgende vedta i saken.

VEDTAK:

Anmerkninger til planene fra Focus Terrasse Borettslag og Aud Inger Slettba~ iHavnegården
tas ikke tì1 følge. Fauske Hotell AS opprettolder sine parkeringsplasser.

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 21-2 og 21-4 meddeles rammetilateise for opp-føring
av tilbygg i to etasjer og lasterampe tì1 forretningsbygget Havnegården Fauske AS samt
ombygging av eksist. forretning i 1. etasje til dagligvareforreting.

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

Det må lages en plan/redegjørelse som viser byggets totale parkeringsbehov på 29 plasser.

Det må lages en egen plan som viser oppbygd skrårampe fra dagens parkeringsareal tì1
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 innredningsarbeidene må Arbeidstilsynets samtykke
foreligge.

Vedtaket kan påklages, jf. FVL § 28 med 3 ukers klagefrist fra vedtaket er gjort kjent for søker, jfr. FVL § 29.
Klagen må begrunnes og stiles til Fylkesmannen i Nordland og sendes til Fauske kommune plan/utvikling,
Postboks 93 8201 Fauske..

fl Qj~.
Oddb.Jm Wårheim
Avd.ingeniør

Postadresse: Postboks 938201 FAUSKE
Besøksadresse: Torggata 2 I
E-post postmott(?fauske.kommune.no

Telefon Faks
75 60 06 00 75 60 07 63

Bankgiro: 45550700348/89510700415

Org. nr: 972 418021



FAUSKE KOMMUNE

ADMINISTRATIVT VEDTAK

074/11

JoumalpostID: 11/4455

Arkiv sakID: 11/952 Saksbehandler:

L Delegert plan- og utviklingsutvalg

Oddb'ør Wårheim

I Dato: 12.05.2011

1031701 - HA VNGÁRDEN FAUSKE AS - RAMMETILLATELSE FORTILBYGG I TO
ETASJER MED BRA: 520 M2 TIL ØSTFASADEN SAMT OMBYGGINI INN-
REDNING AV 1. ETASJE TIL DAGLIGVARE BUTIKK. SAMLET BRA I L. ETG.: 969
M2. ADR.: SJø GATA 78, FAUSKE 0..'._...'..... ~f".;.-~.~..-'\.....'. \.--~p.~...~. );;, \ .'l
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Saksutredning:
Søknaden er motttt 18.04.11. Nabovarsel er utstedt 04.04.11. Ved nabofrstens utløp var det ..,~~
innommet merknader til planene fra Focus Terrasse Borettslag, Apd~rrgefi ~letQak, (leilghet i

Havnegården) og Fauske Hotell AS. ' ':
- .-._-p-..:__"-t7 .~:'1

Havnegården Fauske AS vI Fauskebygg AS søker om tilatelse til å etablere dagligvareforretning
i 1. etaje i kontor forretnigsbygget i Sjøgata 78, samt tilbygge denne med BY A på 275 m2 i to
etasjer. Hver etasje Iar BRA på 260 m2 til samen 520 m2. Taktformng et flatt tak uten
gesims.

Reguleringsforh.: Tiltaket er i t1åd med reg. planen m1estm. vedtatt 06.04.06.. Planen hjemler 4 etasjes
bygning. %BYA= 100 %.

fl

Eksisterende bygg i 3 etasjer ble oppført som forretningsbygg i 1985. Det ble etablert saitidig

materialforretning i 1. etasje. Noe senere ble det inredet kontorer i 2. etasje. I den forbindelse
ble det etablert heishus utvendig på fasaden mot vest. I 3. etasje er det etablert 3 leilgheter.
Takutfonningen saltak. For bedre tilpassing av tilbygget til eksist. bygg, burde tilbygget hatt
gesims i stil med hovedbygget.

Forretningslokale i 1. etasje vil samlet få et BRA på 1205 m~. Del av tilbyggsarealet i 2. etasje på
260 m2 skal nytes til bL.a. teknsk rom, garderobe/wc, spiserom og kontor tilhrende for-
retnngen. Det er heis mellom 1. og 2. etasje etablert på fasaden mot vest spesielt til bru for
legekontorene i 2. etasje. Hovedinngangen til forretningen blir på øst-fasaden med direkte
atkomst fra parkeringsplassen. Vareinntakleveranse tilbygget blir på hjørnet mot syd-øst på
tilrettelagt rampe med port for bilatkomst fra offentlig vei på strandpromenaden
Klage:
Focus Terrasse Borettslag v/ Tor Sivertsen og Aud Inger Slettbak som har leilghet i 3. etasje i
Havnegården har merknader til planene hva gjelder støy og eksosplager i forbindelse med
vareleveranser, samt søppellukt fra kontaInere. Fauske Hotell AS opplyser at de ikke kan godta
at deres parkeringsplass benytes som atkomst til Havnegården. Løsningen som er skissert
reduseres området deres med 2 plasser pluss mulighet forbussparkering.
Kommunens bemerkning:
Reguleringsplanen med bestemmelser for området hjemler kontor og forretningsbygg oppført i 3
etasjer, hvorav øverste etasje kan ha innslag for beboelse. Både Focus sentret (nå Amfi) og
Havnegården har mtt godkjennelse til etablering av leilgheter i øverste etasje. Dette betinger at



de som velger å bo midt i et forretnngsstrøk må leve med de fordeler og ulemper gate og
forretningslivet medfører hva angår drift av slik virksomhet, støy, trafkk etc.

I følge tiltashaver er atkomst og varemott til bygget nøye vudert samen med leietaer. Det
er lagt til gr med tae på kravet om unversell utforming av atkomsten i forhold til He-

parkering at inngangspariet må være på byggets østside. Dette er en fordel slik at ikke all
kundeatkomst blir på ett område ved Amfi-sentret med dens støy dette vil medføe i området.

En anser varetransporten til forretnngen som kortarg hver gang ca 3-4 dager i uken og er
minimalt sett i forhold til det behov Amfi-sentret har til sine butikker levert like i nærheten.
Nattparkering av varebiler med aggregat, skal ikke ha parkering ved forretnngssentret.

Når det gjelder søppellukt anser en dette for ikke å være et problem, da matsøppel blir lagt i
innvendige kontainere i påvente av bortkjørng.
Fauske Hotell AS, parkering:
Den nye atkomsten til Havnegården fra regulert vei via parkeringsplassen er i tråd med reg-
uleringsplanen for Sjøgata og strandpromenaden. I følge reg. planen er det to halve plasser som ~.
blir borte fra hotellets parkering. Med en enkel forskyvning av plassene bøfipety.ære mulig og
opprettholde det same entall som før. Angjeldende område som har to eiere kan fortsvis

bare benytes av personbiler. _" .,~" ,"

Inneverte tegnnger på forretnngskonseptet er ikke ferdig prosjektert. Kommunen har følgende
bemerkning til titaket med hjemmel i TEK 10 (teknsk forskrft) som må legges ti grnn i den
videre planegging/prosjektering:
Kapittel 9, Ytre Miljø.
Det vises spesielt til §§ 9-5, 9~6 og 97 som omhandler avfall. Når detgjelder avfall i bygge-
perioden, skal det i en avfallsplan gjøres rede for planagt håndtering av avfall fordelt på ulikeavfallstyer og mengder.'
Kapittel 11, Sikkerhet ved brann.
Før igangsettingstilatelse for innedningsarbeidene må det fremlegges brannteknsk vurdering
"Braostrategi" for tiltaket. Det må innleveres søknad om ansvarsrettfra foretak som skal
prosjektere, utføre og kontrollere arbeidene. (branvarslingsanegg, lede- og markeringslys).
Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk.
Det vises spesielt til § 12-3. Byggverk for publikum og arbeidsbygning med to etasjer eller flere
skal ha heis. Ikke minst nårgàrderobe/wc, spiserom og kontor er i 2. etasje, jf. tegnng. Når det
gjelder atkomst og inngangspari vises spesielt til § 12-4.
Bygget skal ha unversell utforming av uteområder og alle arbeids og publikumsbygg. Dette
innebterer at nevnte områder og bygg skal kune brues av alle mennesker i så stor utstreknng
som mulig, uten behov for tilpasning og en spesiell utfoì1ing.
Kapittel 13. Miljø og helse.
Ventilasjon i byggverk for publikum og arbeidsbygning vises spesielt til § 13-3. Ventilasjons-
anlegget som prosjekteres og innsendes til kommune skal være godkjent av Arbeidstilsynet.
Kapittel 14. Energi.
Her vises spesielt til § 14-1, generelle krav om energi. §§ 14-2 energieffektivitet og 14-3
energitiltak samt § 14-7, energiforsyning. Orientering fra Fauskebygg AS i brev av 28.03.11 om
planlagt vareisolering og U-verdier i tilbygget tas til etterretning, samt at dagens isolering av
eksist. forretnng beholdes.

..Kapittel 15. Installasjoner og anlegg.
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I § 15-1 omhandles generelle krav til vare og kuldeinstalasjoner som skal prosjekteres og
utføres slik at instalasjonen gir de ytelser som er forutsatt og krav til sikkerhet, energibru og
inemiljø blir ivaretatt.
Løfeinnetnnger og rom og sjak for heis vises til §§ 15..11 og 15-12.
Byggets krav til parkeringsareal:
I kommunens vedtekter til plan- og bygningsloven hjemles at 100 m2 i bebyggelsen utløser 1
parken,ngsplass. Det ~otae areal i bygge~ ~nkl. til?ygget ~r på ca. .m;noe som utl~ser 24
parkenngsplasser. I tillegg kommer 3 leiligheter i 3. etasje som utløser t5 plass hver til samen
4,5 plasser. Til sammen 29 plasser.
Parkerigsplasser:
Ved innevering av igangsettingstilatelse for innedningsarbeidene må det klargjøres og vises på
situsjonsplanen nødvendig antal plasser på egen eiendom eller ved bygget. Situasjonsplanen
viser planer om opparbeidelse av 12 skråparkeringsplasser langs bygget på kommunens areal,
noe som for øvg er i tråd med vedtatt regueringsplan. Kommunen har derfor ingen
innvendinger til omsøkte planer. Det er en forutsetning at opparbeidelsen må gjøres i samåd
med Fauske Parkering og at disse blir avgiftsbelagt.

~
Det er hødeforskjell mellom gulvet i butiken ti dagens parkerin$sni"å'll~,caGO~~O cm. For å

fà tilfredstilende trnn atkomst til ingangspariet må området oppfylles og skrånès ned til

eksist. parkeringsnivå. Maks stigng 1 :20. Det kan se ut som dett"jlgå".t ,øver
parkeringsmulighetene som er planagt på egen eiendom. Redegjørelse og plan for denne
problemstiling må insendes kommunen.
Omsøkte tilbygg utløser økt tilknytingsavgift for van- og kloak.
Fauskebygg AS godkjennes som ansvarlig søker for tiltaet påbakgr av sentral godkjennng,

samt PROIKR for bygngsmessige arbeider. '

VEDTAK:
Anerknnger til planene fra Focus Terrasse Borettslag og Aud Inger Slettbak i
Havnegården ta ikke til følge. Fauske Hotell AS opprettholder sire parkeringsplasser.

I medhold av plan- og bygngslovens §§ 21-2 og 21-4 meddeles raietilatelse for opp-
føring av tilbygg i to etasjer og lasterampe til forretnngsbygget Havnegården Fauske AS
sant ombygging av eksist. forretning i 1. etaje til dagligvareforretng.

Den videre prosjekterig av tiltaet må være med bakgr i TEK 10,s krav til tiltaet
med visse lempniger for deler av tilbygget samt eksisterende forretnng.

Det må lages en planredegjørelse som viser byggets totae parkeringsbehov på 29
plasser.

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

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

Ved søknad om igangsettingstilL. for innednngsarbeidene må Arbeidstilsynets samtykke
foreligge.

..

t)b&Ci~ .
Oddbjlñ Wårheim
Avd. ingeniør.



Focus Terrasse Borettslag

Fauske, 12,04.2011

Fauskebygg AS

Postboks 211

8201 FAUSKE

Att: Bo Olsen

Merknader til nabovarsel mottatt 1. april 2011

Styret i Focus Terrasse Borettslag har i møte 12. april 2011 behandlet mottatte innsigelser
fra berørte andelseiere/beboere i forbindelse med mottatt nabovarsel med tegninger.

1. Fokus Terrasse Borettslag er et veletablert borettslag med høy standard og status i Fauske

sentrum med 23 leiligheter. På bakgrunn av det mottatte nabovarsel vil vi protestere på de

foreliggende planer om å etablere et varemottak mot Amfi.

2. Det vil bli mer støy og mer uro for beboerne for de eksisterende 11 leilgheter på østsiden av

Focus Terrasse Borettslags bygningsmasse.

3. Med mer trafikk går området fra å være et fint parkområde til å bli en bakgård for eiere og
beboere.

4. Et varemottak nedenfor leilighetene minsker trivsel¡ og er til stor forringelse av leilighetenes

verdi ved salg. Noen av disse står fremdeles usolgt.

5. Det vil garantert bli eksosplager på altaner fra store biler med kjøleanlegg som står ved

luftinntak for ventilasjonsanleggene i borettslaget slik vi også har det på sørvest siden.

6. Det vil bli ubehag vedrørende oppsamling av søppel dvs. luktproblemer av søppeldunker og

Containere utenfo'r på samme måte som fra vareinntaket til Amfi.

7. Travel fotgjengersone med inngang til Amfisentret. For å passere må fotgjengere gå ut i

gaten i fbm. inn og utlasting av varer.

8. Mer "tungtrafikk" i gaten langs strandpromenaden. Fare for kollisjoner og påkjørsler av
fotgjengere som går til og fra parkerte biler.

9. Gaten er, slik som vi ser det, er for smal ti å ta imot mer trafikk.

Postadresse:
Postboks 139,
N-8201 Fauske

tort1poweroffice.no

Faktura adresse:
365 Focus Terrasse Borettslag,

c/o Fakturamottak Bodø Boligbyggelag,
Postboks 4388 Vika, 8608 Mo i Rana

E-post adresse fakturamottak:
4388t1invoicecenter.net

Foretaksnummer: 207 205

Telefon: +47913 34510
Bankkonto: 8951.10.67074



Focus Terrasse Borettslag

Fauske, 12,04.2011
_____~_,________'~~~m_._.___,_,_______,__~__~~_,---,-~-".~____.__~________~~~___..~_.__~_~.__________J_,______.___.------------.-._.-~~-.-~._.____~

10. Enda et varemottak (les Mega/Amfi) som forringer miljøet langs strandpromenaden, Le.

trær og busker må fjernes.

Med bakgrunn i merknadene fra andelseiere og beboere har styret i dag gjort følgende
vedtak:

"Med begrunnelse i merknadene ovenfor ber styret i Focus Terrasse Borettslag på det
sterkeste om at initiativtakerne v/Fauskebygg AS finner annen løsning for vareinntaket til
Havnegården. Dette for å ivareta andelseiernes og beboernes interesser og ikke forringe
boligenes verdi og mulighetene til fortsatt trivsel i boligene. Vi mener vareinntaket med
enkelhet kunne etableres mot sørøst."

t..~
Med vennlig ilsen

(/"FOCU~... ~~+=~siagh.i ,..' -,-",--~fUl ,:
Tor Sivertsen
styreleder

Kopi: Fauske kommune teknisk etat

Postadresse:
Postboks 139,
N-8201 Fauske

tor(!poweroffice.rio

Faktura adresse:
365 Focus Terrasse Borettslag,

c/o Fakturamottak Bodø Boligbyggelag,
Postboks 4388 Vika, 8608 Mo i Rana

E-post adresse fakturamottak:
4388(!invoicecenter. net

Foretaksnummer: 992 207 205
Telefon: +47913 34510

Bankkonto: 8951.10.67074



Havnegården AS

Sjøgata 74

8200 Fauske

Fauske Kommune

Teknisk

8200 Fauske 02.05.2011

KOMMENTAR MERKNADER TIL NABOVARSEL ANG. BYGGETILLATELSE

Bygget er regulert og godkjent til forretningsbruk.

1. Det gjøres merknader mot mye støy, men dette gjelder kun en butikk som

får varetransport 3-4 ganger i uka.

Her vil det være minimalt med med varetransport mot Amfi~sentret som har

30 butikker og får sine varer levert like i nærheten.

2. Angående søppellukt, så vil ikke det være problem i dette tilfelle, da matsøpplet

blir i dunker innvendig.

3. Trafikk i området er det pr. i dag, grunnet Amfi-senteret like ved.

Den ekstra trafikk som oppstår vil være kundestrømmen, og det er jo da en fordel

at den kommer på østsiden av bygget og blir sprett, i stedet for at all trafikks-amles

rundt inngangen til Amfi. Bytes vareinntakssiden vii kundeinngangen måtte

byttes og da vil trafikken og støyen bli stor nedenfor leilighetene.

Bunnpris har vurdert dette og kommet frem til at det er denne løsningen som vil

fungere best, og denne løsning er best for deres drift av butikken.



4. Angående travel fotgjengersone, har vi samme tilfelle ved vareinntak Amfi, men

her vil den være minimal grunnet svært lite varemottak jamført mot Amfi.

5. Leilghetene på vestsiden som vender mot Amfi sitt varemottak har aldri klaget.

Bor en midt i et forretningsstrøk så må en dessverre ta konsekvensen av det.

Ser ikke at merknadene her er noe utenom det man må regne med i et tifelle som dette.

Med vennlig hilsen

Havnegården AS

~ß-
Snorre Pedersen
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