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DELEGERTE SAKER I PERIODEN

Sammendrag:

DPLU. 022/12: SØKNAD OM OMDISPONERING AV ARAL FOR OPPFØRING AV
BOLIG PÅ LANDBRUKSEIENDOM - GNR. 5513

VEDTAK:

Med henvisning til det som er nevnt i saksutredningen, og i medhold av Jordlovens § 9
samt delegasjon, gis det tilatelse ti omdisponering av inntil 300 m2 dyrkbar tunornåde
for oppføring av nyt bolighus på gnr. 55/3 i Fauske kommune

Det settes som vilkår for omdisponeringen at plassering av bolighuset gjøres i samåd
med koinunallandbrusmyndighet.

Tilatelse til omdisponering faller bort hvis tiltaket omdisponeringen gjelder ikke er
påbegynt innen 3 år fra vedtaket er fattet.

DPLU. 023/12: SØKNAD OM UTSETTELSE AV BOPLIKT P Å GNR. 5513

VEDTAK:

Med henvisning til det som er nevnt i saksutredningen, og i medhold av Konsesjonsloven
av 28 november 2003, samt delegasjon, innvilges Chrstian og Runa Gravern - Nordgård
2 års utsettelse på boplikten på gnr. 55/3.

Eiendommen må tilflytes innen 01.01.2014 og deretter bebos i minst 5 år
samenhengende.

DPLU. 024/12: SØKNAD OM DISPENSASJON FOR KJØRING MED SNØSCOOTER
TIL KOPPDALEN
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VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19 innvilges dispensasjon fra gjeldende
kommunedelplan med terna motorferdsel:'

1. Helge Helgesen, Hjemgam, Fauske, innvilges inntil 6 turer pr sesongfor transport av
bagasje, utstyr og brensel til hytte som han eier sammen med sin far, beliggende i
Koppdalen.

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

3. Det skal føres kjørebok 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. 025/12: SØKNAD OM DISPENSASJON FOR KJØRING MED SNØSCOOTER
TILNÆVERVATN

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19 innvilges dispensasjon fra gjeldende
kommunedelplan med terna motorferdsel:

1. Helge og Gøran Helgesen, Hjemgam, Fauske; innvilges ti sammen inntil 6 turer pr
sesong for transport av bagasje, utstyr og brensel til sin hytte belîggende ved
Nevervatn.

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

3. Det skal føres kjørebok 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.

6. Denne tilatelse betinger dispensasjon fra Sørfold kommune.

DPLU. 026/12: 103/520 - SIRI SLETTEN/STEFFEN PEDERSEN - SØKNAD OM
TILLATELSE TIL TILTAK, FASADEENDRING OG NYE V ÁTROM I



EKSISTERENDE BOLIG I VANG SVElEN 12, FAUSKE. BRA=197 M2, LA=138 M2.
BYGN.NR 188875505

VEDTAK:

I medhold av PLB §20-1 og SAKlO §2-2 meddeles tilatelse for ombygging av
eneboligen som omsøkt.

I bakgrunn av sentral godkjennng samt søknad om lokal godkjenning om ansvarsrett
godkjennes Brødr. Palmesen Ans for SØK/RO og UTFIKUT for tømrer og
trekonstrusjoner.
I bakgru av sentral godkjenning og søknad om lokal godkjennng for ansvarsrett

godkjeimes Ebbe Rørservice AS for PROIKR og UTFIKUT for van og
avløpsinnstallasjon.
I bakgru av søknad om lokal godkjenning for ansvarsrett godkjennes flslegger Poul
Christensen for PROIUTF og KUr av fls og membranarbeider.
Flexit AS godkjennes for PRO av ventilasjonsanlegg

Når tiltaket er ferdigstilt må det anodes om ferdigattest.

DPLU. 027/12: 761177 - ELIN HANSENIJENS EILERTSEN - SØKNAD OM
TILLATELSE OM TILTAK, RIVING AV GAMMEL HYTTE SAMT OPPFØRING AV
NY PÅ SAMME STED I BRATTÅSVIKA, VALNESFJORD, BRA=57,5 M2.

VEDTAK:

I medhold av PLB §20-1 a og e, jvf SAK 1 0~4-1 meddeles tilatelse til riving av eldre
hyte samt oppføring av ny på same plass som omsøkt på frîtidstomten g.nr. 76 b.nr.
177 i Brattåsvika, Valnesfjord.

Fraksjonsrapport fra godkjent mottak etter riving må innsendeS ti kommunen.

I bakgr av sentral godkjenning og søknad om ansvarsrett godkjennes Byggsøk Norge

V/Jarle Pedersen for SØK, Oras AS Bodø for PROIUTF for innv. vvs og sanitær,
Russånes Fabrikker AS for PROIUTF for byggesett på fabrikk. I bakgru av søknad
om lokal godkjenning om ansvarsrett godkjennes BjørsetBygg og Anlegg for UTF av
riving av hytten, grunnarbeider og oppf. av råbygg, Semcon Nord AS, Bodø, for
PROIUTF for membran- og våtromsarbeider, Kjell Håkon Pedersen for UTF for
innredningsarbeider.

DPLU. 028/12: 51/3 OG 4 - ALVENES MARIA E. - DISPENSASJON SAMT
IGANGSETTINGSTILL. FOR OPPFØRING AV NAUST PÅ CA 24 M2 SOM TILBYGG
TIL TO EKSIT. NAUST VED SJØEN PÅ EIENDOMMEN GNR.51 BNR.3 OG 4 PÅ
ALVENES, FAUSKE

VEDTAK:



I h.h.t. vedtak i D7T sak 29/2001 jvf. kommunestye sak nr. 84/04 meddeles dispensasjon
fra arealplanen samt dens bestemmelser og dispensasjon fra PBL § 1-8 om tiltak langs sjø
og vassdrag, jvf. PBL § 19-2.

Byggetilatelse meddeles i medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 for oppføring av
nyt naust i rekke til eksisterende naust på eiendommen gbnr.5113 og 4 på Alvenes som
omsøkt.

Jvf. mottatt tegning skal naustene i rekken ha lik utforming og farge.

DPLU. 030112: HEGE KRSTOFFERSEN OG CHRISTOPHER SJUE, FARVIKVEIEN 5,
FAUSKE. SØKNAD OM ENDRET ADKOMST TIL EIENDOMMEN FARVIKVEIEN 5,
GNR. 104 BNR. 144

VEDTAK:

Søknad fra Hege Kristoffersen og Christopher Sjue hva angår endring av adkomst ti
eiendommen Farikveien 5 fra Farikveien til ValnesfJordveien innvilges.

Dagens adkomst må fysisk sperres.

Eiendommen beholder sin nåværende adresse Farvikveien 5.

DPLU. 031112: 77/1 - KA-FRODE SOLBAKK - SØKNAD OM DELING/JUSTERING
AV GRUNNEIENDOM - FRAELING AV LITEN TOMT FOR TRANSFORMATOR
VED NORDVIK

VEDTAK:

Skogbrussjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens § 12 og

§ 9 tilatelse til omsøkte fradeling og omdisponering av areal på ca 0,015 dekar for
transformatorstasj on.

Det settes som betingelse at tomten legges så nær eksisterende gamle bilvei som mulig.

Det gis også tilatelse til fradeling med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1.

DPLU. 032/12: MOTORFERDSEL I UTMARK

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19 innvilges dispensasjon fra gjeldende
kommuneplan med tema motorferdsel:

~-,



7. Eva og Kjell Jensen, FridtjofØstensen og Rita østensen, Fauske, innvilges til
sammen inntil 6 turer pr sesongfor transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta
beliggende i Bjørnhaugen.

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

9. Det skalføres kjørebok som er stemplet/signert av Fauske kommune.

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

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

DPLU. 033/12: 103/1507 - STADSSALG EIENDOM AS - SØKNAD OM
IGANGSETTINGS- TILLATELSE FOR BUNNLEDNINGER SAMT SELVE BYGGET
U. TEKN. INSTALLASJONER FOR FORRTNINGSBYGG PÅ TELENOR-TOMTEN,
SJØGATA45

VEDTAK:

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1,jvf. § 21-2 og § 21-4 meddeles
igangsettingstilatelse for bunedninger samt selve bygget utenom tekniske
installasjoner, fram tilluket isolert bygg som omsøkt.
Mindre fasadeendring godkjennes.

Søknad om ansvarsrett fra H. & O. Bernardsen AS, Sweco Norge AS, YlT AS, Skanska
Norge AS og Finneid Sveiseverksted AS godkjennes.

-

Innvilget ansvarsrett fra Unikus AS og Nordeonsult AS i sak 07111, 132111 og 08112
videreføres til omsøkte igangsetting.

Kommunen viser for øvrig ti rametil. og senere endring i sak 07111 og 132111.

DPLU. 034/12: 45119 VIBEKE SOLBAKK - SØKNAD OM FRADELING AV
GRUNNEIENDOM TIL EVY-IREN SOLBAK VED HOLSTAD

VEDTAK:

Skogbrussjefen viser ti saksutredningen og gir med hjemmel jordlovens § 9 og § 12

ikke tilatelse til h.h.v. omsøkte omdisponering av dyrka jord og omsøkte fradeling av 2,8
dekar for eksisterende våningshus. En slik omdisponering vil legge beslag på dyrkbar
jord som eiendommen vil ha behov for ved sin drift og slik fradeling må anses som ikke
forsvarlig med hensyn ti eiendommens avkastning.
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Skogbrussjefen har foretatt vudering aven mindre tomt på ca 1,3 dekar for det
eksisterende våningshuset og har samlet sett funnet med hjemmel i jordlovens § 9 og
§ 12 å gi tilatelse til den omdisponering av ca 0,3 dekar en slik tomt medfører samt til en
samlet fradeling av 1,3 dekar tomt. En slik omdisponering av et lite og dårlig arondert
areal med dyrkamark kan aksepteres og en slik fradeling kan anses som forsvarlig med
hensyn til eiendommens avkastning. Omdisponeringen synes ikke å være i strd med
natuangfoldlovens vuderingsprinsipp i §§ 8 - 12.

Tomten må ikke omfatte gårdsveien på anen måte enn at tomten gis tinglyst rett ti bru
av gårdsveiens nedre deL.

DPLU. 035/12: 104/843 - ERIKSTADVEIEN 70 AS- SØKNAD OM
RAMMETILLATELSE FOR ETABLERING AV FLERLEILIGHETSHUS I
ERIKSTADVEIEN 70, TIDLIGERE HUSMORSKOLEN

VEDTAK:

I medhold av PLB § 20-1 meddeles rametilateise for bruksendring av husmorskolen ti

flerleilghetshus på fradelt tomt G.nr. 104 B.m. 843.

I medhold av PLB § 19-2 gis dispensasjon fra kommunens planbestemmelser § 2-1, som
hjemler krav om utarbeidelse om reguleringsplan, mot at det utarbeides en detaljert
situasjonsplan, samt dispensasjon fra krav om unversell utforming for 2 leilgheter i
3.etasje, bygg B.

Søknad om ekstra adkomst til Erìkstadveien 70 godkjennes.

Det må utarbeides avrenningsplan for vei/parkeringsareal, samt området ved bygget.

Det vìses for øvig ti utredningen i saken. Søknad om ansvarsrett fra Erikstadveien70
AS godkjennes.

DPLU. 037/12: STATSKOG SF, NAMSOS. SØKNAD OM TILLATELSE TIL
PUNKTFESTE AV NAUST VED NAUSTBUKTA VED KJELVATNET - GNR. 119 BNR.
1. FESTER: STÅLE INDRE GÅRD, FAUSKE

VEDTAK:

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



DPLU. 039/12: 102/238 - KENNET WINDSTAD - SØKNAD OM TILLATELSE TIL
TILTAK, FRITTSTÅENDE GARSJE, BTA = 64 M2 MED STØTTEMUR I
ROGNVIEN 13 , FAUSKE.

VEDTAK:

I medhold av PLB § 20-1 og SAK 1 Q § 4-1 meddeles tilatelse til oppføring av
frttstående garasje i Rognveien 13 som omsøkt.

Søknad om ansvarsrett fra Salten Byggservice AS og A. Moan AS godkjennes.

DPLU. 040/12: 103/391 - LARS ANTONSEN - GJENOPPBYGGING AV BOLIG I 2.5
ETASJER ETTER BRANN I STORGATA 103, BRA = 250 M2, LA = 190 M2

VEDTAK:

I medhold av plan~ og bygningsloven § 20-1,jvfSAK §4-1, meddeles gjenoppbygging av
bolig på fradelt tomt i Storgata L 03 som omsøkt.

Søknad om ansvarsrett fra Dah Bygg AS og Rørleggermester Bringsli godkjennes.

DPLU. 043/12: WANJA KRSTOFFERSEN M.FL. SØKNAD OM FRADELING AV CA.
60 M2 AV EIENDOMMEN GNR. 104 BNR. 17 BELIGGENDE VED MØLNVElEN.
KJØPER: ARE OTTO KORSVIK, M0LNVEIEN

VEDTAK:

Med hjeine i plan- og bygningsloven meddeles med dette tilatelse til fradeling av ca.
60 m2 av eiendommen gnr. 104 bnr. 17 som omsøkt.

DPLU. 044/12: 5818 - ROBERT KARLSSON - SØKNAD OM DELING/JUSTERING AV
GRUNNEIENDOM - TOMT FOR EKSISTERENDE VÅNINGSHUS VED HAGENES

VEDTAK:

Skogbrussjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens § 12 tilatelse
til omsøkte fradeling av ca 1,4 dekar tomt for eksisterende våningshus.

Det er en betingelse at tomten ikke må berøre gårdsveien på anen måte enn at fradelte
. tomt kun får tinglyst bruksrett til nedre del av gårdsveien.
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DPLU. 206/11: 103/533, 1099 - JØRG A. MYVANG - SØKNAD OM TILLATELSE TIL
TILTAK, TILBYGG, BRA 38 M2, I 2 ETASJER TIL EKSISTERENDE BOLIG MED
BRA 134 M2 I SELBERGVEIEN 6, FAUSKE. BYGN.NR.188872859

VEDTAK:

I medhold av plan- og bygnngsloven § 20-1 og SAK §§ 3-1 og 3-2 meddeles tilatelse
for tiltaket som omsøkt.

Statens Vegvesen gir dispensasjon for tilbygg til eneboligen 30 m fra rv 80, med vedtak
av 02.01.12, som omsøkt.

Ansvarsforhold:
Selvbygger Jørg Anders Myrang har sansynliggjort at arbeidene blir utført i samsvar
ihht lover og forskrifter og godkjennes som ansvarlig søker, prosjekterende, utførende og
kontrollerende, og er ansvarlig for at arbeidene blir utført i samsvar med kravene ti plan-
og bygningsloven med forskrifter.

Anodning om ferdigattest og kontrollskjema innsendes når tiltaket er ferdig.

INNSTILLING:

Delegerte saker tas til orientering.


