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Sammendrag:

DPLU. 001112: SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV GNR. 55/1 -
UTSETTELSE AV BOPLIKTEN

VEDTAK:

Med henvisnìng til det som er nevnt i saksutredningen og i medhold av Konsesjonsloven
av 28.1 1.2003, samt delegasjon, innvilges Jakob Haukland konsesjon med 3 års utsettelse
av boplikten til 01.01.2015 ved erverv av gn. 55/1 i Fauske Kommune.

DPLU. 006/12: 84/83 - OLE M. PETTERSEN - SØKNAD OM DELING/JUSTERING AV
GRUNNEIENDOM - FRAELING AV TOMT FOR EKSISTERENDE HYTTE VED
LANGVATN. KJØPER: BENT BRASETH

VEDTAK:
Skogbrussjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens § 12 tilatelse
tì omsøkte fradeling av tomt på 1,4 dekar for eksisterende hyte ved nordvestsiden av
Langvatn. En slik fradeling anses som forsvarlig med hensyn til eiendommens avkastning
og synes ikke å vile medføre drifts- og/eller miljømessige ulemper for jord- og
skogbruet.

Fradeling av varig brusrett i form av hogst av ved til hyta og til å fjerne skog for å
bedre lysforholdene til hyta gis det derimot med hjemmel i jordlovens § 12 ikke tilatelse
til idet dette ikke anses å være forsvarlig med hensyn til eiendommens avkastning.

DPLU. 007/09: SØKNAD OM DISPENSASJON FOR KJØRING MED SNØSCOOTER



VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7 innvilges dispensasjon fra gjeldende
kommuneplan med tema motorferdsel:

1. Jan Jakobsen, Fauske, innvilges inntil 6 turer pr. sesongfor transport av bagasje,
utstyr og brensel til sin hytte beliggende ved Rishaugbekken i Melkerdalen.

2. Dispensasjonen gjelder fram til nytt lovverk trer i kraft, dog ikke lenger enn til og
med 8. mai 2011.

3. Det skal føres 19ørebok som er stemplet/signert av Fauske kommune.

4. Kartutsnitt med inntegnet trase til hytta, samt bevis på eie skal medbringes ved
transport til hytta.

5. For øvrig gjelder bestemmelser/vilkår som er angitt i vedtatt kommunedelplan med
tema motorferdsel.

DPLU. 007/12: 103/827 - STEIN EINAR JAKOBSEN - SØKNAD OM TILLATELSE TIL
TILTAK, PÅBYGG MED BRA=76 M2 OG LA=69 TIL EKSISTERENDE ENEBOLIG
MED BRA=91 M2 OG LA=89 M2 I KIRKVEIEN 52, FAUSKE. BYGN.NR 188873634

VEDTAK:

I medhold av plan- og bygningsloven § 20-1 meddeles byggetilatelse for påbygg til
enebolig i Kirkeveien 52 som omsøkt.
Søknad om lokal godkjenning samt søknad om ¡insvarsrett fra henholdsvis Alfoh Bygg
AS og Rørlegger Kristen Jakobsen godkjennes.
Når tiltaket er ferdig må anodning om ferdigattest innsendes.

DPLU. 008/12: 103/1507 - STADSSALG EIENDOM AS - IGANGSETTINGSTILL. FOR
PELING INKL. TILHØRENDE ARBEIDER FOR FORRTNINGSBYGG I SJØGATA
47, FAUSKE.

VEDTAK:

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1, jvf. § 21-2 og 21-4 meddeles
igangsettings-tilatelse for peling inkL. tilhørende arbeider, betongkonstrusj. etc. i
Sjøgata 47 som omsøkt.

Søknad om ansvarsrett fra Norconsult AS, Nordenfjeldske Spunt Peleservice AS og
Skanska Norge AS godkjennes.

Kommunen viser for øvrig til rammetil. og senere endring i sak 07/11 og 132/11.



DPLU. 009/12: 54/15 - JENS B. KYED - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK,
ENEBOLIG I HAUG, VALNESFJORD, MED BRA=214 M2, LA=155 M2 SAMT
GARASJE, BTA=28 M2. BYGN.NR. BOLIG: 300244719, GARSJE: 300244734.

VEDTAK:

I medhold av plan- og bygnìngslovens § 20-1, jvf SAK 4-1 meddeles byggetilatelse for

oppføring av enebolig og garasje på Haug i Valnesfjord, G.nr. 54/15, som omsøkt.

Ihht PLB § 19-2 godkjennes dispensasjonssøknad om at grunnuren oppføres ihht

teknsk standard av 2007.

Det vises til vedtatt reguleringsplan med bestemmelser samt brev fra Fylkeskommunen.

Tilknytningsavgift for vannloak må innbetales til kommunen. (regning blir tilsendt)
Hvilken løsning for vantilførsel som blir valgt sendes inn så snar det er avklar.

Søknad om ansvarsrett for våtromsarbeider må innsendes når firma er valgt.

Søknad om ansvarsretter fra Børgefjell-aft AS, Mask.eier Roar Løkås, Salten
Byggservice AS og Rørleggerm. Chrstian Bringsli godkjennes.

DPLU. 010/12: 52/4 OG 7 - LINE M. BERGLI - SØKNAD OM DELING/JUSTERING AV
GRUNNÊIENDOM - FRADELING AV TOMT FOR EKSISTERENDE VÅNINGSHUS
PÅSTEMLAND

VEDTAK:

Skogbrussjefen viser til saksutrednngen og gir med ~emmel i jordlovens § 12 tilatelse
til omsøkte fradeling av tomt på 1,6 dekar for eksisterende våningshus.

Som betingelse for at fradelingen tilates, settes at den tinglyste boretten eiers foreldre har
i det gamle våningshuset slettes før eller samtidig med at tilatte fradeling tinglyses. Det
er også en forutsetnìng at adkomsten til tomten ikke skal være gjennom eiendommens
tun.

Med de foranevnte betingelser anses omsøkte fradeling å være forsvarlig med hensyn til
eiendommens avkastnng og synes ikke å vile medføre drifts- og/eller miljømessige
ulemper av betydnìng for jord og skogbruet.

DPLU. 011/12: SØKNAD OM TRASPORT MED SNØSCOOTER

VEDTAK:



Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19.2 og 3 innvilges dispensasjon fra gjeldende
kommunedelplan med tema motorferdsel:

1. Evy og Helge Lunde, Fauske, innvilges inntil 6 turer pr. sesong for transport av
bagasje, utstyr og brensel til hytta som ligger v/Lilyvatn.

2. Trase: Fra Jakobsbakken - Risbakken og korteste vei til hytta, jfr. vedlagte
kartutsnitt.

3. Dispensasjonen gjelder fram til nytt lovverk trer i kraft, dog ikke lenger enn til
og med 11. mai 2014.

4. Det skal føres 19ørebok som skal returneres til Fauske kommune innen 1. juni
hvert år.

5. For øvrig gjelder bestemmelser/vilkår vedtatt i tilknytning til kommunedelplan
med tema motorferdsel.

6. Dispensasjonforferdsel i Junkerdal nasjonalpark må innhentes av søker.

DPLU. 012/12: SØKNAD OM DISPENSASJON FOR KJØRING MED SNØSCOOTER

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19.2 og 3 innvilges dispensasjon fra gjeldende
kommuneplan med tema motorferdsel:

6. Jan Jakobsen, Fauske, innvilges inntil 6 turer pr. sesongfor transport av bagasje,
utstyr og brensel til sin hytte beliggende vcd Rishaugbekken i Melkerdalen.

7. Dispensasjonen gjelder fram til nytt lovverk trer i kraft, dog ikke lenger enn til og
med 11. mai 2014.

8. Det skal føres 19ørebok som er stemplet/signert av Fauske kommune.

9. Kartutsnitt med inntegnet trase til hytta, samt bevis på eie skal medbringes ved
transport til hytta.

10. For øvrig gjelder bestemmelser/vilkår som er angitt i vedtatt kommunedelplan med
tema motorferdsel.

DPLU. 013112: SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARKFOR3ÁR v
VEDTAK:



Med hjemmel i plan- og bygnìngslovens § 19 pkt 2 og 3 innvilges dispensasjon fra
gjeldende kommunedelplan med tema motorferdsel:

1. Roald og Yngve Kristensen, Langvad, 8250 Rognan, innvilges inntil 6 turer pr
sesongfor transport av bagasje, utstyr og brensel W sin hytte beliggende på

Hjemgamkoppen.

2. Dispensasjonen gjelder fram til nytt lovverk trer i kraft, dog ikke lenger enn til
og med 11.niai 2014.

3. Det skal føres 19ørebok som er stemplet/signert av Fauske kommune. Denne skal
returneres til Fauske kommune innen 1. juni hver sesong.

4. Kartutsnitt med inntegnet trase til hytta, samt bevis på eie skal medbringes ved
transport til hytta.

5. For øvrig gjelder bestemmelser/vilkår som er angitt i vedtatt kommunedelplan
med tema motorferdseL.

DPLU. 014/12: 62/5 - BJØRG KOSMO - SØKNAD OM DELING/JUSTERING AV
GRUNNEIENDOM - TILLEGGSAREAL TIL EKSISTERENDE BOLIGTOMT (GNR
62/68,69) VED KOSMO - KJØPER: JENS ERIK KOSMO

VEDTAK:

Skogbrussjefen viser ti saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens § 12 tilatelse
til omsøkte fradeling av ca 1 dekar tileggsareal til eksisterende boligtomt gnr 62/68,69
ved Kosmo.

Som betingelse for tilatelsen settes at det straks nord for den sailede boligtomten
opprettholdes en korridor med minstebredde 15 meter som adkomst fra offentlig bilvei til
dyrkamark/eiteland. Som en del av betingelsen må også det samlede boligtomtareal som
ble tilatt fradelt i delegasjonssak 161/09 reduseres fra ca 3 dekar til ca 2 dekar.

Omsøkte fradeling anseS med de foranevnte betingelser som forsvarlig med hensyn til
eiendommens avkastning og synes ikke å vile medføre drfts- og/eller miljømessige
ulemper av betydnìng for jord- og skogbruet.

DPLU. 016/12: STATSKOG SF; NAMSOS. SØKNAD OM PUNKTFESTE AV NAUST
VED MOURK - GNR. 119 BNR. 1. FESTER. INGE MOSTI, STEINKJÆR.

VEDTAK:

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



DPLU. 017/12: STATSKOG SF, NAMSOS. SØKNAD OM PUNKTFESTE AV NAUST
VED KJELVATNET - GNR. 119 BNR. 1. FESTER: ANN-KRSTIN SKAUGVOLD,
BODØ.

VEDTAK:

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

DPLU. 018/12: OLE M. PETTERSEN, LEIVSET. SØKNAD OM FRADELING
HYTTETOMTITOMT TIL EKSISTERENDE HYTTE BELIGGENDE PÅ
EIENDOMMEN GNR. 84 BNR.83 VED LANGVATNET. KJØPER: BENT BRASETH,
LEIVSET

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven meddeles med dette tilatelse til fradeling tomt
til eksisterende hyte beliggende på eiendommen gnr. 84 bnr. 83.

Med hjemmel i vedtatt kommuneplan arealdelen samt dens bestemmelser settes
størrelsen på fradelt parsell til 1 daa.

DPLU. 019/12: LINE M. BERGLI, VALNESFJORD. SØKNAD OM FRADELING AV
TOMT TIL EKSISTERENDE VÅNINGSHUS PÅ EIENDOMMEN GNR. 52 BNR. 4 OG
BNR. 7

VEDTAK:
Med hjemmel i DT- sak 29/2001 gir med dette leder plan utvikling dispensasjon fra
vedtatt kommuneplan arealdelen slik at fradeling av tomt til eksisterende våningshus kan
gjennomføres.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven meddeles tilatelse ti fradeling av 1,6 daa av
eiendommen gnr. 52 bnr. 4 og bnr. 7 til tomt for eksisterende våningshus som omsøkt.

Som betingelse for fradelingen settes:
Den tinglyste boretten eiers foreldre har i det gamle vånngshuset slettes før eller
samtidig med at tilatte fradeling tinglyses.
Det er en forutsetnng at adkomsten til ny parsell ikke skal være gjennom hoved-
eiendommens tun, jfr. karskisse datert 23.01.2012.

Ny parsell må få tinglyst vegrett som angitt på karskisse datert 23.01.2012.



DPLU. 020/12: HØYESTE KONSESJONSPRIS VED TVANGSSALG - GNR. 112/35,
GNR. 113/2,3, GNR. 114111 OG 1/4 ANDEL AV GNR. 114/2 I FAUSKE KOMMUNE

f)

VEDTAK:

Med henvisning til det som er nevnt i saksutredningen, og i medhold av Konsesjonsloven
samt delegasjon, settes høyeste konsesjonspris ved tvangssalg av gnr. 112/35, 113/2,3,
114/11 samt v. andel av gnr. 114/2 til kr. 3 200000,-.

DPLU. 021112: BJØRG KOSMO, VALNESFJORD. SØKNAD OM TILLATELSE TIL
FRAELING A V CA. 1 DAA AV EIENDOMMEN GNR. 62 BNR. 5 PÅ KOSMO.
KJØPER: JENS ERIK KOSMO, VALNESFJORD

VEDTAK:

Med hjemmel plan- og bygningsloven meddeles med dette tilatelse til fradeling av 1
daa. av eiendommen gn. 62 bnr. 5 som omsøk på de vilkår som framommer i
fagansvarlig landbrus vedtak.

DPLU. 028/10: KOMMUNEDELPLANENS AREALDEL - RULLERING

NY INNSTILLING:

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 20-5, jfr. same lov § 27-1, pkt.2, og

delegasjonsvedtak K-058/09, legges forslag til rullering av kommuneplanens arealdel ut
til nyt offentlig ettersyn.

DPLU. 043110: KOMMUNEPLANENS AREALDEL - RULLERING

VEDTAK:

Med hjemmel i Plan- og bygnìngsloven § 20-5, jfr. samme lov § 27-1, pkt.2, og
delegasjonsvedtak K-058/09, legges forslag til rullering av kommuneplanens arealdel ut
til nyt offentlig ettersyn.

DPLU. 142/09: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BAKKN

VEDTAK:



Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-11 og 12-10, og delegasjonsvedtak K-
058/09, legges forslag til reguleringsplan for Baken, planar og bestemmelser datert
29.04.09, ut til offentlig ettersyn.

DPLU. 192/11: KLAGE PÅ OPPMÅLINGS GEBYR

VEDTAK:

Søknad fra Kjell Eliassen om redusert oppmålingsgebyr kan ikke imøtekommes. Gebyret
er fastsatt i henhold tìl vedtatt gebyrregulativ. Det foreligger ikke grunner som tilsier at
gebyret skal reduseres.

INNSTILLING:

Delegerte saker tas til orientering.


