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DETALJRGULERING FOR JERNBANEGATA 3. PÅKLAGING.

Vedlegg: Viser til tidligere vedlagt plankar med bestemmelser.

Sammendrag:

Forslag til detaljregulering for Jembanegata 3 ble vedtatt i kommunestyet den 08.11.11, sak
017/12.

Innen pàklagingsfristen i.h.t. plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9, er det innommet 1
pàklaging på kommunestyevedtaket.

1-

Klagen fremsettes av Kåre Aanstad og Magne Thomassen med støteunderskrift fra yterligere
20 naboer, og lyder som følger: "Herved påklages Fauske kommunestyres vedtakfattet i møte
08.11.11, sak 017/12, godlçenning av Detaljreguleringfor Jernbanegata 3.
I tilegg har vi noen kommentarer i forbindelse med de siste hendelser. Saken ble vedtatt med 15
mot 13 stemmer etter at alle partier, unntatt posisjon (AP og Høyre) støttet vårt syn., jfr. kopi av
reportasjer i lokalavisene. Resultatet viser at stadigflere (også blant politikerne) har innsett at
det er en stor feil å gjennomføre en slik utbygging!
Like før avstemmingen i kommunestyret 8. nov. ba AP om gruppemøte. Etterpå ble det sagt

(sitert etter hukommelsen): Vi er enige om å si ja til byggeplanene denne gangen, men for
fremtiden må det lages en helhetlg plan. (For hvordan Fauske skal utvikles!!)
En helhetlig plan er noe vi har etterlyst siden denne diskusjonen startet! En klarere bekreftelse
på at en slik plan ikke eksisterer enn denne uttalelsen til Ap's gruppetalsmann, kan vel vanskelig

. giS:Hvotfor så vi7eig ågi7ilatelse nårVileâerilfke vært mer naturligâjåpajilass en helJetlg
plan først, og deretter behandle denne saken?
Utbygger som også er medlem av kommunestyret for arbeiderpartiet, hadde erklært seg inhabil
under diskusjonen/avstemmingen i denne saken.
I de over 2 år denne saken har versert, har vi fått utrolig mange henvendelser med
støtteerklæringer. Det har vært på e-mail, sms, telefon, facebook og på vår hjemmside:
http://www.facebook.com/fauskehoyblokk. samt i avisinnlegg.
I tiden etter at vedtaket ble omtalt i avisene, har mengden av støtteerklæringer økt ytterligere.
Vi setter oss ikke i mot en tettere utbygging i Fauske sentrum. Det vi ber om, er at kommunen
blir pålagt å utarbeide en HELHETLIG PLAN som tar hensyn til og er i samsvar med
befolkningens oppfatning. Derfor må Fylkesmannen stanse planen om utbygging i Jernbanegata
3 slik den ble vedtatt under sak 017/12 i Fauske kommunestyre."
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I ovenstående klage fremkommer det etter rådmannens vudering ingen vesentlige nye momenter
i saken.

Rådmanen finner ikke gru til å ta denne pàklagingen til følge og anbefaler at saken
oversendes til Fylkesmanen i Nordland.

INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12,jf. § 1-9, opprettholdes vedtak i
kommunestyret den 08.11.11, sak 017112.

Klage fra Kåre Aanstad og Magne Thomassen med støteunderskrift fra 20 naboer
oversendes Fylkesmanen i Nordland.

Even Ediassen
rådmann

Utskrift sendes:
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11(/i~i~ l§~D LJFauske Kommune,
Planutvalget,
Postboks 93,

8201 Fauske

Deres ref. 11/10998/ JEJ

Detaljregulering for Jernbanegata 3, Fauske.
Klage til Fylkesmannen i Nordland.

Herved påklages Fauske kommunestyres vedtak fattet i møte

08. i i .11, sak 017/11, godkjenning av Detaljregulering for
Jernbanegata 3.
våre argumenter er stort sett de samme som ble fremsatt i vår klage/protest
datert 11.6. 2011. Klagen finnes i sakspapirene for denne sak.

. I tilegg har vi noen kommentarer i forbindelse med de siste hendelser.
Saken ble vedtatt med 15 mot 13 stemmer etter at alle partier, unntatt posisjon
(Ap og Høyre) støttet vårt syn., jfr. kopi av reportasjer i lokalavisene.
Resultatet viser at stadig flere (også blant politikerne) har innsett at det er en

stor feil å gjennomføre en slik utbygging!
like før avstemmingen i kommunestyremøtet 8. nov. ba Ap om gruppemøte.
Etterpå ble det sagt (sitert etter hukommelsen): Vi er enige om å si ja til

byggeplanene denne gangen, men for fremtiden må det lages en helhetlig plan.
(For hvordan Fauske skal utviklesl! )
En helhetlig plan er noe vi har etterlyst siden denne diskusjonen startet! En
klarere bekreftelse på at en slik plan ikke eksisterer enn denne uttalelsen til
Ap's gruppetalsmonn, kan vel vanskelig gis.

Hvorfor så viktig å gi tilatelse nå? Vile det ikke vært mer ooturlig å få på plass

en helhetlig plan først, og deretter behandle denne saken?
Utbygger.som 09så er medlem av kommunesret for arbeiderpartiet, hadde
erklært seg inhabil under diskusjonen/avstemmingen i denne saken.
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Side 2

I de over 2 år denne saken har versert, har vi fått utrolig mange henvendelser
med støtteerklæringer. Det har vært på e-maiL, sms, telefon, facebook og på vår

hjemmeside: http://www.facebook.com/fauskehoyblokk. samt i avisinnlegg.
I tiden etter at vedtaket ble omtalt i avisene. har mengden av støtteerklæringer
økt ytterligere.
Vi setter oss ikke i mot en tettere utbygging i fauske sentrum. Det vi ber om. er
at kommunen blir pålagt å utarbeide en HELHETLIG PLAN som tar hensyn til og
er i samsvar med befolkningens oppfatning. Derfor må Fylkesmannen stanse
planen om utbygging i Jernbanegata 3 slik den ble vedtatt under sak 017/11 i
Fauske kommunestyre.

Mvh.

Kåre Aanstad, Balmigata 2./=-----. "/j
£4v ¿f':¿c-~.-¡f/ __----------------------l~------~--l

Magne Thomassen Balmigata 3.

111/~ Ile ~ tJ aMev1
-----cf------j(~l---------------

Vedlegg:
_ Liste med underskrift fra berørte naboer.
_ Klage/protest til Fauske kommune, datert 11/6 2011
_ 2 avisartikler i forbindelse med vedtaket ¡kommunestyret.



Vi har lest Klagen til Fylkesmannen i forbindelse med vedtaket i
Fauske kommunestre 08.11. 2011, sak 017/11. Forfattet av K.
Aansad og M. Thomassen.

Vi er enige i at klagen fremmes.
----------------------------------------------------------------------------
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FULLMAKT

Vi gir herved Ellen Gåsvær Thomassen, Balmigt. 3, 8200 Fauske til på våre
vegne å undertegne protetsknet til Fylkesmannen ang. planene om nybygg i

. Jernbanegata 3, Fauske.

Fauske 29. nov. 20tt

r.J JUfIIJ ~7
Evelyn densen
Balmigt.2
8200 Fältke
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Balmig.2
8200 Fauske
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Side 1 av 2.

Til Fauske Kommunestyre

Fauske i 1/6 2011

KLAGEIPROTEST I FORBINDELSE MED FORSLAG
TIL DETALJRGULERING FOR JERNBANE GATA 3.

Vi viser til brev av 6. april (Ref. 1 1/34411 JEJ), og vil på det sterkeste tilkjennegi vår misnøye
med at et slikt bygg som beskrevet i planen, føres opp i et omrde med fra før kun
småbusbebyggelse.

Vi er funt klar over at regulerngsplanen for området er godkjent med
hensyn til høyde på bygget og arealutnytelsen, men vi mener at Fauske kommune enda har
mulighet til å rette opp noe av den store feilen som ble begått, da den godkjente
regulerngsplanen for området.

Byggets utforming brer totalt med omkngliggende bebyggelse. Det kommer en
"mastorlont" av et bygg midt i en klynge av småhus - det gjelder begge sider av Jernbanegata.
Politikere i Fauske kommune må kreve at bygget føres opp i samme stil som de andre
huse i området, d.v.s. med røstet tak (ikke flatt tak), og utformng eners i haroni med
omkngliggende bebyggelse. Det ligger til rete for det selv om det planlagte bygget har langt
flere leiligheter en de som er bygget der tidligere. Etter vår mening treffer Kr s representant
i PLANUTV ALGET spikeren på hodet i sin begrelse for å nekte godkjenning i vedtaket
29.03.2011: "Dette bygget er malplassert, og det er ikke tatt hensyn til

eksisterende bebyggelse"!

Selvsagt er det vi som blir mest beør, med tap av all utsik.t til fjorden og fjellene bak, som
reagerer krafigst, men etter vår syn burde dette være en sa som engasjerer hele Fauskes
befolknng. Fordi blir dette gjennomført, vil det utvilsomt skape presedens for senere
utbygngsplaner ved at utbyggere kan skaffe seg egnet tomt midt i en vila-
Ismåbusbebyggelse og plassee et storbygg der under henvisning til Jerbanegata. Hvilken
styrig ba politikere opp i dette? Ingen vil vi tro. Er det dette befolkningen ønsker?

i følge de avisinnegg (Saltenposten og A visa Nordland), og ane nettinneggene
(Saltenposten) som alt er publise, er det stor motstand mot dette. Samtlige innlegg forfektet

sae syn som vi gir utrykk for~ (selvsagt bortsett fra utbyggers eget innegg). Hvis noen av
brslutngstakeme ikke har lest diss inneggene (avis og nett), har vi kopi av diss, - det er
bare å ta kontakt. (Magne Thomass, Balmgt.3. mobil: 90012431).



,I/
f,

Side 2 av 2.

I planbeskrivelsen stå det under pun 4.3 Imiomne forhdsmerkr:
"Direkte berørte parter og naboer
Ingen imiomne forhdsmerlrer."
Dette medfører ikke riktighet! Da reguleringsplanen ble lag ut, ble det levert protest fra bla.
brødrene Haukland. (Olderen nr, 8 og nr 10). Hvorfor er dett utelat i papirene som er lag

ved høringen?

Vi hår politikerne vil se på saen på nyt og det er IKK for sent å revudere de
beslutningene som er ta. Vi tror ikke at Fauskes ønske om byutvikling nødvendiggjør slike
raikae "inngrep" som det nå som ser ut til å kue komme i Jernbanegat Vi tolker nemlig
ikke "folkemeningene" slik i nevnte ytringer i aviser og på nett som er kommet.
Forslaget bør derfor avvises, og krv om et bygg i samsvar med eksisterende bebyggelse
fremmes.

Dett skrvet er forelag de fleste av eierne i området her. Imidlertid er flere bortist.
I tilegg har mage andre, ettr å ha lest protesten og sett utfonningen av bygget, ønsket å

stile seg bak skrvet ved å undertgne det. .
Alle underskrftene vedlegges ikke, (oppbevares inntil videre), men vi legger ved en iiste med
navn og adesse på alle som ha signert.

Mvh.

Kåe Aasta, Balmigat 2. Mane Thomase~ Baligat 3.


