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DELEGERTE SAKER I PERIODEN

Sammendrag:

DPLU. 015/13: 76/4 TOM INGE OLSENIINGER ANN FURNESlKJELL
SANDIKOLBJØRN TRØAN - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM TIL
ESPEN ANDREAS OLSEN FOR FRITIDSHUS VED FURNES

VEDTAK:

Skogbrussjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens § 12 ikke
tilatelse til omsøkte fradeling idet en slik fradeling ikke anses som forsvarlig med hensyn
til eiendommens avkastning. Det er heller ikke samfusinteresser av større vekt som
tilsier at det bør gis tilatelse til omsøkte fradeling.

At omsøkte fradeling er i konflkt med kommuneplanens arealdel som i omsøkte område
legger opp til å skjerme landbruks-, natur og friluftsinteressene peker også i retning av at
omsøkte fradeling ikke bør tilates.

DP=-01o7B:søKNÄrrUM-KONSESJON-VED-ERVERVAV-FÄST~IEND-OM - GNR.
76/37 I FAUSKE KOMMUNE

VEDTAK:

Med henvisning til det som er nevnt i saksutredningen og i medhold av Konsesjonsloven
av 28.11.2003, samt delegasjon, innvilges Randi Bringsli konsesjon ved erverv av gnr.
76/37 i Fauske kommune sqm omsøkt.

DPLU. 017/13: 102/719 - OLE DAHL - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK,
OPPSTART AV GRUNNARBEIDER I BOLIGTOMT I FURUTOPPEN 4, FAUSKE

VEDTAK:



I medhold av Plan- og Bygningslovens § 20-1 meddeles tilatelse til oppstar av
gruarbeider i Furutoppen 4, G.nr. 102/719, som omsøkt.

Søknad om ansvarsrett, for SØK, PROIUTF for grunarbeid og landskapsforming, fra
Dahl Maskin godkj ennes

DPLU. 018/13: 103/761 - RAYMOND HANSEN/SIGURD H. TVERÅ - SØKNAD OM
DELING/JUSTERING AV GRUNNEIENDOM - GRENSEJUSTERING MELLOM TO
BEBYGDE BOLIGTOMTER

VEDTAK:

Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i plan- og bygningslovens
§ 20-1 tilatelse tilomsøkte grensejustering (gjensidig byte av areal på ca 4 - 7 m2)
mellom de bebygde boligtomtene gnr. 103/760 og gnr 103/761.

DPLU. 020/13: 103/1160, 1176 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE FOR
GRUNNARBEIDER I FORB. MED GJENOPPBYGGING AV INDUSTRIBYGG I
INDUSTRIVEIEN 5.

VEDTAK:

I medhold 'av plan- og bygningslovens § 20-1 meddeles igangsettingstilatelse for
grunnarbeidene i Industriveien 5 som omsøkt.

Søknad og ansvarsrett fra Unikus AS, Rambøll Norge AS og A. Moan AS godkjennes.
Ansvarsrett for Consto AS videreføres fra rammesøknad.

Det vises for øvrig til rammetilatelse gitt 31.01.2013 i sak 011/13.

DPLU. 021113: 108/20 - ALBERT OG ANN KRISTIN KOSKINEN - SØKNAD OM
FRADELING AV BOLIGTOMT VED GRØNAS

VEDTAK:

Skogbrussjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens § 12 tilatelse
til omsøkte fradeling av 1 dekar tomt for bolig. Som en forutsetning for dette settes at
skogbrussjefen innalles til oppmålingsforretningen i terrenget.

Det gis også tilatelse tilomsøkte fradeling av 1 dekar tomt for bolig med hjemmel i plan-
og bygningslovens § 20-1. Som betingelse for dette settes at bolighuset ikke bygges
nærmeredyrkamarka enn 15 meter (ref. kommuneplanens arealdel § 3.6 a)) og at tomten
får tinglyst adkomstrett langs den gamle gårdsveien. Som betingelse for denne tilatelsen



settes også at det før fradeling gjennomføres innentes tilatelse ti utvidet avkjørsel mot
fylkesvei 539 fra den gamle gårdsveien.

DPLU. 022/13: 77/6 - TURID NORDVIK - SØKNAD OM FRADELING AV TOMT FOR
EKSISTERENDE GAMMEL FJØSBYGNING VED NORDVIK. ERVERVER: GRY
NORDVIK KARLSEN

VEDTAK:

Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens § 12 tilatelse
tilomsøkte fradeling av 0,8 dekar med gammel fjøs/låve som tileggsareal til eksisterende
boligtomt med gnr 77/62. Det er en forutsetning at arealet som fradeles ikke omfatter
noen deler av eiendommens gårdsvei.

Det gis med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel § 3.6 a).

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 gis det tilatelse tilomsøkte fradeling av
0,8 dekar med gammel fjøs/låve som tileggsareal til eksisterende boligtomt med gnr
77/62.

DPLU. 023/13: 55/10 - CHRISTIAN ENGENES/TRINE OLSEN - SØKNAD OM
DELING/JUSTERING AV GRUNNEIENDOM - FRADELING AV BOLIGTOMT VED
HAUKLAND - ERVERVER: LARS CHRISTIAN PAULSEN

VEDTAK:

Skogbrussjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens § 9 ikke
tilatelse til omsøkte omdisponering av 0,8 dekar med lettbrukt dyrkbar mark til
boligbygging. Det gis med hjemmel i jordlovens § 12 heller ikke tilatelse til omsøkte
fradeling av 0,8 dekar til boligbygging.

Begruelsen for vedtaket er at omsøkte tomt er klar i strid med kommuneplanens
arealdel, vil virke negativt for kulturlandskapet og vil kunne medføre klare ulemper
aronderingsmessig hvis det dyrkbare arealet i området blir opp dyrket.

Begrunnelsen for vedtaket er også at jordloven i utgangspunktet forbyr slik
omdisponering av dyrkbar mark, ref jordloven § 9 og at omsøkte fradeling som ikke har
samfunnsinteresse av større vekt, ikke kan anses å være forsvarlig med hensyn til
eiendommens avkastning, ref jordlovens § 12.

DPLU. 024/13: 103/31 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - OMBYGGING AV
FORRTNINGSLOKALENE 11. OG 2. ETASJE I AMFI FAUSKE



VEDTAK:

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 samt bestemmelsene i Kap. 22 og 23
meddeles tilatelse til ombygging av forretningslokalene i Amfi Fauske, G.nr. 103/31,
som omsøkt.

Søknad om ansvarsretter fra Norconsult AS, Schneider Electric Norge AS, Sweco Norge
AS, YlT AS, GK Norge AS, Rørlegger'n Fauske AS og Fauskebygg AS godkjennes.

DPLU. 025/13: SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEI - SKOGNESVElEN
VED LAKSÁ (TYNGRE TRAKTORVEI, FORLENGELSE)

VEDTAK:

Skogbrukssjefen gir med hjemmel i forskriftl til "Skogbruksloven", § 25, tilatelse til at
skogsvei med betegnelsen Skognesveien (forlengelse) ved Lakså i Fauske kommune,
bygges i samsvar med de fremlagte planer og det som er anført i skogbrukssjefens
vurdering.

Hvis det under arbeidet med veien skulle dukke opp eldre kulturinner (gjenstander,

ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner), må veiarbeidet
straks stoppes og fuet meldes til kulturminnemyndighetene. Det forutsettes at dette
pålegget formidles videre til den som utfører arbeidet i marken.

Dette vedtaket bortfaller hvis veianlegget ikke er ferdig bygget innen utgangen av år
2017.

Straks veianlegget er ferdig bygget, må det gis beskjed om dette til skogbrukssjefen slik
at han kan gjennomføre nødvendig kontrolL.

DPLU. 026/13: 103/1524 - COWI AS - 103/1524 SØKNAD OM ENDRING AV
TIDLIGERE GITT RAMMETILLATELSE FOR ETABLERING AV TRUCK-
DIESELANLEGG HOS NORSK SCANIA AS

VEDTAK:

i medhold av Plan- og Bygningslovens § 21-2 og § 21-4 meddeles tilatelse til endring av
rammetilatelse, jvf. sak 006/13, til nedgravde tanker i stedet for overgrunnstaner hos
Norsk Scania AS som omsøkt.

Endringen er ikke i strid med reguleringsplanen med bestemmelser for området.

l Forskrft om planegging og godkjennng av veier for landbrusformål med hjemmel i § 25 i lov

av 27 mai 2005 om skogbru (skogbrusloven).



DPLU. 027/13: 103/1524 - COWI AS - ETABLERING AV OVERGRUNNS TRUCK-
DIESELANLEGG HOS NORSK SCANIA AS, SØKNAD OM
IGANGSETTINGSTILLATELSE FOR HELE TILTAKET

VEDTAK:

I medhold av Plan- og Bygningslovens § 20-1 meddeles igangsettingstilatelse for
etableringen av truckdieselanlegget på tomten hos Norsk Scania AS, G.nr. 103/1524, som
omsøkt.
Viser for øvrig til vilkår gitt i rametilatelse i sak 006/13 og 026/13.

DPLU. 029/13: 103/363 - SNORR PEDERSEN/JOHN A. GRAHN - SØKNAD OM
DELING/JUSTERING AV GRUNNEIENDOM - FRADELING AV TILLEGGSAREAL
FOR EKSISTERENDE BEBYGD BOLIGTOMT VED SANDMOVEIENIKRKVEIEN
P Å FAUSKE. ERVERVER: JANSEN BOLIGSERVICE DA

VEDTAK:

Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i plan- og bygningslovens
§ 20-1 tilatelse ti fradeling av areal på ca 0,45 dekar som tileggsareal til gnr 103, bnr
1456. Det gjøres oppmerksom på aten del av dette arealet nærmest Sandmoveien er
regulert til vei/samferdseL.

Som betingels ettes at det må tinglyses en rett til adkomst over deler av arealet for
eiendommen gnr , bnr 1457.

DPLU. 030/13: 119/1 PARSELLNR 9744 UNNI ANDERSEN - KRV OM
MATRIKULERING AV EKSISTERENDE UMATRIKULERT GRUNN, HYTTE -
PUNKTFESTE FOR EKSISTERENDE HYTTE PÅ SÅKIÅSEN I
SULITJELMAOMRÅDET. ERVERVER: UNNI ANDERSEN

VEDTAK:

Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens § 12 tilatelse
tilomsøkte punktfeste for eksisterende hyte med parsellnr. 9744 på Såkiåsen.

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



INNSTILLING:

Delegerte saker tas til orientering.


