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DAHL-BYGG AS - SØKNAD OM KjØP AV TOMTEOMRÅDE BIS I SJÁHEIA

Vedlegg: Søknad mlart om kjøp av tomteområde datert 15.4.2013

Saksopplysninger:

Dahl-Bygg AS søker i brev datert 15.4.2013 om tilatelse til kjøp av et areal stort ca 2,2 dekar fra
kommunens eiendom gnr 102 bnr 320.

Formålet med søknaden er å erverve tomtegrunn for boligbygging.

Parsellen som ønskes kjøpt er en del av et større område som er regulert til boligformåL. Området
har beliggenhet mellom Greplyngveien og Finneidlia 2, omsøkt parsell grenser inntil
Greplyngveien.

Kommunen er greier i området, arealet er regulert men ikke opparbeidet.

Søkeren har opplyst at han ønsker å kjøpe tomtearealet med opparbeidet infrastruktur med vei,
van og avløp.

Saksbehandlers vurdering:

Tomtefeltet ligger på kommunal gr og er ferdig regulert. Det er ikke tatt stiling til om
kommunen skal opparbeide feltet i egen regi. I felt der kommunen har opparbeidet infrastruktur
er prisen fastsatt på grulag av kostnader ved erverv og opparbeiding av arealene og tomtene
selges til selvkost. Det er på dette tidspunkt ikke mulig åJastsette pris på byggeklar tomt i feltet.

Kommunen har vedtatt retningslinjer for tildeling av kommunale boligtomter der det er vedtatt at
nye tomtefelt skal kungjøres ved anonsering, deretter selges tomtene fortløpende etter skriftlig
søknad.

På denne bakgru kan ikke tomtesalget gjennomføres nå og søknaden fra Dahl-Bygg AS kan
ikke imøtekommes. Salg av tomter kan ikke starte før infrastruturen er opparbeidet og pris
fastsatt.



RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Fauske kommune finner ikke å kune imøtekomme søknad fra Dahl-Bygg AS om kjøp
av tomtegru på kommunalt område.

Even Ediassen
Rådmann
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Dato: 15.04.2013

Søknad om kjøp av tomteområde 815, Sjåheia.

Dahl-Bygg AS ønsker å kjøpe område B15 ca. 2,2 daa, for å kunne føre opp boliger i egenregi.

Dahl-Bygg AS er representant for Systemhus i Indre Salten og vi er i kontinuerlig kontakt med
aktører for å kunne erverve tomtegrunn for boligbygging.
Vi ser på dette området som aktuelt for utbygging av boliger i egenregi, på det tidspunkt
kommunen utvider eksisterende boligområde "Greplyngveien" østover. jfr. informasjon fra deg om
fremtidig utbyggingstakt i Sjåheia 10.04-13.

Det er et ønske om å være i forkant for å sikre våre ansatte, våre lokale leverandører og for å
kunne tilby nye boliger til gamle og nye beboere i kommunen, og ha en forutsigbarhet som
fremtidig bolig leverandør i Fauske kommune.

Vi ønsker en positiv dialog og tilbakemelding på søknaden.

Med hilsen

Dahl-Bygg AS

O\t~
Ole Dahl

Daglig leder

Vedlegg: tomtekart

Dahl-Bygg AS
Adresse Terminalveien 3

8208 FAUSKE
Tlf 75 64 62 46
E-Post post(Çdahlbygg.no

Org. nr 989 445 812 MVA
Kontonr 8951 10 84920
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