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AMUNDSEN EIENDOM AS, BODØ. SØKNAD OM KjØP AV TILLEGGSOMT P Å
SØBBESVA AV FAUSKE KOMMUNES EIENDOM GNR. 103 BNR. 11

Vedlegg: 1. Kopi av søknad fra Amundsen Eiendom AS datert 09.03.2012
2. 2 stk. kartkopier

Sammendrag:
Amundsen Eiendom AS eier eiendommene gnr. 103 bnr. 1160 og bnr. 1376 beliggende i
Industriveien på Søbbesva. Eiendommen har et areaL på ca. 7,5 daa.

I søknad datert 09.03.2012 søkes det om tiHateLse ti erverv av et areaL stort ca. 7,8 daa av Fauske
kommunes eiendom gnr. 103 bnr. 11.

Av søkna4en frarommer at firmaet Amundsen Eiendom AS har behov for
utvideLsesm.uligheter til virksomhet som planlegges oppstaret i 2012/2013.

I F-sak 029/11 behandlet formannskapet en søknad om erverv av tileggstomt til Fauske GLass &
Rame AS. I denne saken var adkomstproblematikken ti bakenforliggende arealer mellom
Industriveien og Bergverksveien tema. Søknaden fra Fauske GLass & ramme AS ble innvilget.
Formannskapet vedtok i same vedtak å gi rådmannen i oppdrag å foreta en
revisjon/oppdatering av gjeldende reguleringsplan forSøbbesva. Begruelsen for dette var at
gjeLdende plan for Søbbesva er av eldre dato og er moden for revisjon, samt å sikre adkomst til
de bakenforliggende arealene mellom Industriveien og Bergverksveien. Dette arbeidet er ikke
igangsatt.

Oinsøkt areaL er med sin beliggenhet samt sikret adkomst over søkers eiendom en naturlig
tiHeggstomt ti de to eiendommer Amundsen Eiendom AS eier fra før på Søbbesva. Et totalt
tomteareaL på ca. 15,3 daa bør gi store/flere muligheter til ny-utvikling for søker, hviLket bør
være positivt både for søker og Fauske kommunen.

Rådmanen kan ikke se at en ikke revidert reguleringspLan for Søbbesva skaL være til hinder for
å innvilge søknaden fra Amundsen Eiendom AS, og anbefaler søknaden innvilget.

INNSTILLING:



Søknad fra Amundsen Eiendom AS hva angår erverv av ca. 7,8 daa av eiendommen gn.
103 bnr. 11 innviLges på de viLkår/retningslinjer gitt iK-sak 061109.

I hht K-sak 061109 settes prisen for ervervet til kr. 160,- pr. m2.

Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.

Leder pLanutvikling rekvirerer oppmåLingsforretning.

Even Ediassen
rådman

Utskrift sendes:
Plansjef til videre forføying



Amundsen Eiendom AS
Olav V gt. 103
8004 Bodø
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Fauske Kommune
Postboks 93

Att. Gudr Hagalinsdottir

8201 Fauske

Dere ref.: gudru.hagalinsdottir~fauske.kommune.no Bodø, den 9/3-2012

Søknad om håndgivelse av tilleggstomt ved Industriveien 5.

Viser til vedLagte kar hvor vi søker om å få håndgitt tilstøtende tomt (merket guLt på
karet) som grenser mot Industriveien 5 påSøbbesva som vi eier fra tidligere.

Årsaken ti at vi trenger større tomt er at trenger utvidelsesmulighet til virksomhet som
pLanLegges oppstar 2012/2013.

Vi ønsker å få håndgitt tomta i 7 år.

Med vennig hiLsen
Amundsen Eiendom AS

Robert Amundsen
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Postadresse:
Amundsen Eiendom AS
Boks 1133

8001 Bodø
Telefon: 75548270 Foretaksregisteret: NO 948 741245 MVA
Telefaks: 755 48271 e-mail: postigamundsen-maskin.no
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