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I Dato: 19.06.2013

LEIF LINDSTRØM - SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSTOMT TIL EIENDOMMEN
GNR 102 BNR 471

Vedlegg: Søknad m/art om kjøp av tileggsareal datert 5.5.2013

Saksopplysninger:

Leif Lindstrøm søker i brev datert 5.5.2013 om tilatelse til kjøp av 0,5 dekar fra kommunens
eiendom gnr 102 bnr 320 som tileggsareal til sin eiendom Lyngveien 5 i Hauan boligområde,
gnr 102 bnr 471.

Omsøkt parsell er en del av et 2,8 dekar stort areal som opprinnelig ble regulert til forretning.
Erter søknad fra Hauan velforening ble området omregulert til friareal med formål lekeplass i .
1990. Lekeplassen er ikke opparbeidet, arealet er tilgrodd med skog.

Søkeren opplyser at han har delvis opparbeidet parsellen som søkes kjøpt og tart den i bru. Det
er videre opplyst at det skal være gravd ned en overvansledning på arealet og at arealet av den
gru ikke kan bebygges.

Saksbehandlers vurdering:

Det er innentet graverneiding for å få påvist hva som ligger i grunnen. Som det går fram av
vedlagte kart ligger det fiberkabel i grensen mellom søkerens tomt og det areal som søkes kjøpt.
Det er ikke overvansledning på arealet, men strømledninger og gatelys er gravd ned langs
friarealets ytergrenser.

Området på ca 2,8 dekar er regulert til friareal/lekeplass, selv om det ikke er opparbeidet
lekeplass brues arealet i noen grad til lek (sykkel). Det er mange boliger i området og det kan
ikke anbefales at friområdet reduseres ved å fradele deler av det som tilegg til boligtomt.

Det at søkeren har opparbeidet arealet og tart det i bru kan ikke tilegges vekt ved vurdering av
om arealet kan tilates fradelt.



RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Fauske kommune finner ikke å kune innvilge søknad fra Leif Lindstrøm om kjøp av 0,5
dekar fra eiendommen gnr 102 bnr 320 som tileggstomt til boligeiendommen gnr 102
bnr 471.

Even Ediassen
rådman
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Søknad om kjøp tileggs tomt

Jeg ønsker å kjøpe en tileggs tomt til min eiendom Lyngveien 58209 Fauske
Arealet ligger øst for min tomt, se vedlegg. _
Området jeg ønsker å kjøp er, 13,5 m i nedre og øvre egen tomt. Lengden vil være ca.'&l'31(
m $0-
Total~m2

Historikk av dette arealer er at da jeg kjøpe huset 1987, var ikke min tomt opparbeid.
Likeså arealet som jeg i dag ønsker å kjøpe. Jeg opparbeide min egen tomt, men
tileggsarealet lå som en forlatt anleggsplass. Dette skylles at det er gravet ned en stor

overvanns ledningen mitt på arealet. Jeg planerte arealet, sådde det og har vedlikeholdt
dette. Dette på grunn av at, ellers vile arealet stått som et skjemmende "sår" i
Lyngveien.
Som jeg forstår, er det ikke mulig å oppføre bygg på arealet, på grunn av overvanns
ledningen som går gjennom hele arealet og derav er ikke arealet regnet som bolig areal
men som "brakk" arealer
Jeg ber herved om å få kjøp omsøk areal etter lavest mulig pris klassifisering.
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Leif Lindstrøm

Vedlegg: kar snitt med inntegne område
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I Fauske lysverk

Målestokk 1 :500
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