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052/13 KOMMUNESTYRE 20.06.2013

FORSLAG TIL DETALJRGULERING FOR STORGATA 98

Vedlegg: Detaljregulering for Storgata 98 (plankart med bestemmelser). Planbeskrivelse. ROS-analyse.
Merknader fra Tove Marie Volden av dato 20.03.13 og 15.04.13.

Sammendrag:

1. gangs behandling.

Skår Eiendom AS v/Ketil Skår fremmer privat forslag til detaljreguleringsplan for Storgata
98. Utarbeidelse av planforslaget er gjort av Salten Kardata AS (SKD).

PIanområdet er på ca. 2384 m2 og omfatter gnr. 102 bnr. 673 og 1385 samt gnr. 120 bnr. 1
(del av E6) i Fauske sentru. Området ligger mellom E6 og sjøen, ca. 160 m øst for 

StatoiL.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for forretning, kontor og verksted samt fyllng i
sjø. Målet med det nye tilbygget er å flyte inn tidligere utendørslager og at verkstedarbeid
skal foregå innendørs. Planaret viser også eksisterende atkomst og parkering.

Planforslaget inneholder følgende arealformål:
1. Bebyggelse og anlegg: Forretning/Kontor/Verksted, Energianlegg.

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Kjøreveg, Annen veggrunn-tekniske
anlegg, Parkeringsplasser.

3. Bruk av sjø og vassdrag: Frilufsområde i sjø.

Gjeldende plan for området er reguleringsplan for Fauske østre, dell, vedtatt av

kommunestyret
02.07.98. Her er området (Fl) avsatt til forretnings- og kontorformåL. Maksimal
utnytelsesgrad er på U=0,3. For en mindre del av området gjelder kommunedelplan for
Fauske Sentrum, del Il vedtatt av kommunestyret 03.02.1 1. Her er området på land avsatt til
forretning/kontor (F/K25) og bebygd areal er på %-BYA=60. Området i sjø er avsatt som
vannareal for allment friluftsliv.

Vedlagt er skjema for vurdering av risiko- og sårbarhet for området.



Rådmanen tar vuderingen til etterretning og konkluderer med at det ikke finnes kjente
forholdIhendeiser, verken naturlige eller menneskeskapte, som virker inn på arealbruen i
pIanområdet.

Planprosess frem til 1. gangs behandling fremgår av vedlagt Planbeskrivelse.
Med bakgr i oppstarmelding er innomne forhåndsmerknader gjengitt og kommentert av
SKD i Planbeskrivelsen.
Rådmanen tar kommentarer/vuderinger fra SKD til etterretning og har ikke yterligere
kommentarer direkte til disse.

Planforslaget har vært til intern behandling i kommunen, bL.a. hos baras representant,
folkehelserådgiver, representantene for miljø/friluft og VV A. Ved intern høring har det ikke
kommet noen innvendinger til dette forslaget.

--..------.~~---TilgjengeIigliet Tor alle er ivaretåft vedTøringer lãgfi regùlerings15esfeñielsene.

Rådmanen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlg ettersyn.

INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 og § 12-11 legges forslag til
detaljregulering for Storgata 98 ut til offentlig ettersyn.

PLUT -005/13 VEDTAK- 05.02.2013

Innstillngen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Med hjemmel i plan-og bygningsloven § 12-10 og § 12-11 legges forslag til
detaljregulering for Storgata 98 ut til offentlig ettersyn.

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN

2. gangs behandling

Det fremmes forslag til detaljregulering for Storgata 98.

Planforslaget har følgende dokumentasjon:

Planart i målestokk 1: 500 med bestemmelser. Planbeskrvelse og ROS-analyse.

Merknader fra Tove Mare Volden av dato 20.03.13 og 15.04.13.

Reguleringsplanen har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 19.02 - 05.04.13. Det er
innommet 8 uttalelser til planforslaget. Det er ingen innsigelser til planen fra offentlige
myndigheter.



SAKBEHANDLERS VURDERING:

Hver enkelt merknad er innført enten i sin helhet eller med utdrag angitt ved "nnnnn".
Deretter er det gjort en vudering/anbefaling vedrørende problemstilingen slik den fremstår.

Nordland fylkeskommune. 13.03.2013

"Planfaglig uttalelse
Plariorslaget omfatter området mellom E6 og sjøsiden nordøstfor Fauske sentrum, og
skal tilrettelegge for forretning, kontor og verksted samt fyllng i sjø.

Så langt vi kan se vil dette tiltaket ikke være i strid med regional politikk slik det blant
annet fremkommer i fylkesplanens arealpoliiske retningslinjer.

Avdelingen har ingen vesentlige merknader til plariorslagets arealdisponering.

Kulturminnefaglig uttalelse
Planforslaget er sjekket mot våre arkiver. Så langt vi 1genner til, er planforslaget ikke i konflikt
med registrerte verneverdige kulturminner. Alle kulturminner er imidlertid ikke registrert.
Fylkeskommunen vil derfor vise til tiltakshavers aktsom hets- og meldeplikt dersom en under
markinngrep skulle støte på fornminner, jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. Det forutsettes
at nevnte pålegg bringes videre til dem som skal utføre arbeidet i marken.

Det vises til egen uttalelse fra Tromsø Museum som ansvarlig myndighet for kulturminner
under vann.

Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner; vi viser til egen uttalelse fra Sametinget.

Kulturminnefaglig vurdering: Kari Torp Larsen, tlf 75650523. "

Vurdering/Anbefaling: Ingen merknad. Aksomhets- og meldeplikt er ivaretatt i
planbestemmelsenes § 6.1, avsnitt c.

Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) 22.03.2013

"Konklusjon
Kommunen skal påse atfaren for naturbetinget fare er tilstrekkelig utredet for planen vedtas.
NVE mener faren for kvikkleireskred er tilstrekkelig utredet, jfr. geotekniske vurderinger
utført av Rambøll Norge AS, datert 30.06.2010,17.12.2010 og 17.02.2011, samt at det er stilt
krav i planbestemmelsene om geoteknisk vurdering.

NVE har ingen ytterligere merknader til detaljreguleringsplan for Storgata 98.. "

Vurdering/Anbefaling: Ingen merknader. Krav om geoteknsk vudering er ivaretatt i
planbestemmelsenes § 6.1, avsnitt a.



Kystverket Nordland, 25.03.2013

"Vi har ingen andre ting å påpeke enn at kommunen må behandle saken etter havne- og
farvannsloven når søknad om tiltakforeligger. Bakgrunnenfor det er at tiltaket ligger i
kommunalt sjøareal ref havne- og farvannsloven 2009. Vedtaksmyndigheten er dermed
delegert til kommunen som rette innstans. "

Vurdering/Anbefaling: Ingen merknad. Det er ingen havneaktiviteter i området.

Statens vegvesen, Region nord, 01.03.2012

"Vi har ingen merknad til forslag til detaljregulering av Storgata 98. "

Vurdering/Anbefaling: Ingen merknad.

Fauske Kommunale råd for likestiling av funksjonshemmede

"Fauske Kommunale råd for likestillng av funksjonshemmede har ingen merknader til
forslag detaljregulering av Storgata 98".

Vurdering/Anbefaling: Ingen merknad.

Fauske Eldreråd

"Fauske Eldreråd har ingen merknader tilforslag til detaljreguleringfor Storgata 98."

Vurdering! Anbefaling: Ingen merknad.

Tove Marie Volden på vegne av Asbjørg Johansen m/fam., 20.03.2013

Komplett dokument med tittel (iAnmodning om tilbaketrekking av offentlig ettersyn,

samt ny behandling i planutvalget, angående detaljregulering av Storgata 98

grunnet feil og mangler i Planbeskrivelsen. )) er tatt med som eget vedlegg i saken.

Merknad:

Dokumentet med tilbakemeldinger fra Tove Marie Volden blir delt opp, der sitat er angitt ved
"nnnnn". En vudering følger etter hvert sitat.



Viser til telefonsamtale med Gudrun Hagalinsdottir 15. februar 2013, der undertegnede viste
tilfeil og mangler i planbeskrivelsen og ba om at den ble trukket tilbake fra offentlig ettersyn

inntil dette er rettet. Hagalinsdottir ba om en skriflig henvendelse, og sa hun ikke kunne
gjøre noe basert på en muntlig samtale. Undertegnede har vansker med å forstå dette,
ettersom Fauske Kommune sitter med de samme opplysninger som undertegnede.

Vurdering/Anbefaling: Rådmannen krever skriftlig tilbakemelding på alle høringsuttalelser
til reguleringsplaner.

Undertegnede stiler også spørsmål ved at detaljreguleringen, som skal ligge til offentlig
ettersyn i 6 uker, legges ut på et tidspunkt der både skolens vinterferie og påskeferien kommer
innenfor disse 6 ukene.

Vurdering/Anbefaling: Forslag ti detaljregulering for Storgata 98 har ligget til offentlig
ettersyn i overkant av 6 uker. Tove Marie Volden har gjennom e-post sendt 21.03.13 fått
mulighet til utsatt frist for innspil på yterligere 10 dager, fram til 15.04.13.

Planbeskrivelsens forside stemmer ikke overens med tomtegrensene:

Ifelt Veg 1 eier Fauske kommune en del av dette tomtearealet.

Vurdering/Anbefaling: Del av gnr. 103, bnr. 139 er som det påpekes ikke nevnt i
planbeskrvelsen, men arealet er lite (28,1 m2) og anses ikke vesentlg i forhold til
planavgrensningen for øvig. Rådmanen kan ikke se at dette krever ny høring av plansaken.

Planaret dekker området som er bestemt skal være med i reguleringsplanen og er ikke
begrenset av tomtegrensene til Skår Eiendom AS. PIanområdet omfatter følgende
eiendommer:

· Gnr. 103, bnr. 673/1385 - eid av Skår Eiendom AS

· Del av E6, Gnr 120, bnr. 1 - eid av Statens vegvesen
· Del av Gnr. 103. bnr. 139 - eid av Fauske kommune

I planbeskrivelsen kommer det ikke fram at detaljreguleringen finner sted grunnet krav fra
Fylkesmannen og Fauske kommune. Selv om det nå er inngått forlik med nabo angående
tomtegrense og godtar at tilbygg blir stående, mener undertegnede det er viktig at det i
teksten kommer frem at detaljregulering finner sted for å få godlgent tilbygg som er oppført i
strid med gjeldene reguleringsplan (Undertegnede mener det er viktig at dette kommer frem i
offentlige høringsdokumenter, da dette ikke har kommetfram i artiklene publisert iSaltenposten). .
Viser til Fylkesmannens sitat:

((Fylkesmannen opphever Fauske kommunes rammetilateise for oppføring av tilbygg i
Storgata 98. Tiltaket er i strid med reguleringsplanens bestemmelse om utnyttingsgrad. Det
er lagt til grunn feil tomtestørrelse og kommunens tolkning av reguleringsbestemmelsen kan
ikke godtas. Partene er uenige om hvor tomtegrensen går, og Fylkesmannenforutsetter at
tilatelse ikke gis før denne er endelig avklart. Kommunen må også vurdere hvorvidt tiltaket
er i samsvar med reguleringsformålet.))

Viser til Fauske kommunes vedtak den 22.06.2011 sitat:



((Fauske kommune har etter en helhetsvurdering av tiltakets omfang, de protester som er
innkommet samt Fylkesmannens brev av 19.05.2011, konkludert at tiltakshaver utarbeider
en detaljreguleringsplanfor angjeldende tiltak på eiendommen i Storgata 98;;. I brev av
19.05.2011 opphever Fylkesmannen i Nordland gitt ramme~/igangsettingstilatelse for
oppføring av tilbygg på eiendommen Storgata 98. Omsøkte tiltak står således uten tilatelse

I gitt rammetilateise var det en forutsetning at bygget ble ført opp min. 4, O m fra felles

grense med eiendommen gnr. 103 bnr. 218. Av jordskiftesakframkommer at avstand til
ftllesgrense er mindre enn 4, O m, hvilket betyr at forutsetningen i gitt rammetilateise ikke
lengre er tilstede.;;

Vurdering/Anbefaling: Påpekte momenter tilhører tidligere byggesak til Storgata 98 som ble
opphevet av Fylkesmannen i brev av 19.05.2011.
Rådmanen anser at dette ikke er relevant i forhold til behandling av foreliggende forslag til
detaljregulering for Storgata 98.

Viser til bilde til venstre fra gjeldene reguleringsplanfor Fauske østre dell, dette bildet
er ikke oppdatert etter Fauske kommunes kartforretning (oppmåling)på eiendommen øst

for Storgata 100 (markert med gult). Grense mot Fauske kommunes parkområde (markert
med grønt) ligger lengre mot øst enn det her er ilustrert.

Vurdering/Anbefaling: Karutsnitt er hentet fra gjeldende reguleringsplan for Fauske østre
del 1 vedtatt av kommunestyret 02.07.98. Dette har ingen samenheng med nye grenser
fastsatt i 2012 på eiendommen gnr. 103, bnr. 218 (Storgata 100).

. Undertegnede mener at bruken av %BYA medfører usikkerhet iforhold til byggets
størrelse i fremtiden. En eventuell framtidig godkjenning av utfllng i sjøen, eller
endring av høyde begrensning, kan medføre at dette bygget kan utvides ytterligere.
a. Feil i søknad og saksbehandling av tilbygg har ført til at bygningsmassen i

Storgata 98 er for stor i forhold til gjeldene reguleringsplan.
b. Forlik vedrørende nabogrense gir eier av Storgata 100 tilatelse til

dispensasjon fra dagens reguleringsplan, eller økning av utnyttingsgrad i den
grad det er nødvendigfor at tilbyggetfå stå.

. Undertegnede ønsker av den grunn at det i fremtiden settes begrensning for tilat
bruksareal i Storgata 98 ogforeslår at eiendommen i Storgata 98 ikke reguleres ved
bruk av %BYA , men heller reguleres ved bruk av Tilat bruksareal (I-BRA) og da
begrenset til den bygningsmassen som er på eiendommen i dag (det bør også tilføyes
også at bygningsmassen ikke kan bli høyere enn i dag).

Vurdering/Anbefaling: Areal for Forretning/kontor/verksted er fastsatt i planartet og kan
ikke utvides yterligere.

I planbestemmelsen settes det totale bebygde areal (BYA) til 376 m2 for FIK-l og 273 m2
for F /KI -2. Det blir jfr. planbeskrivelsens punt 3.1 en endring av gjeldende utnytelsesgrad
fra U=0,3 til planlagt %-BYA=48% der parkering inngår.



Angående parkeringsplasser er de allerede opparbeidet og i bruk, men det bør likevel stiles
krav til oppmerking av tilate parkeringsplasser i fremtidens plankart.

Vurdering/Anbefaling: Planlagte parkeringsplasser er inntegnet i planforslaget. Det er
tiltakshavers ansvar at vedtatte parkeringsplasser blir fysisk oppmerket og skiltet som en
konsekvens av vedtatt plan.

Fotoet som er brukt for å ilustrere A2 og naboeiendom bør erstattes, da det ikke viser hele
A2, gir en dårlig framstiling av naboeiendommen og heller ikke viser eksisterende bygg og
tilbygg i storgata 98.

Vurdering/Anbefaling: Oppsett av tilbygg er akseptert i forlik mellom Skår Eiendom AS og
Asbjørg Olsen. Bildeframstiling av naboeiendommer i planbeskrivelsen er vurdert som
tilstrekkelig for å vise detaljreguleringens område og omgivelser.

Det bør tilføyes i planforslaget at etter forlik med Skår Eiendom har Storgata 100 veirett på
((veien A2)).

Vurdering/Anbefaling: Privatrettslige avtaler skal ikke være med i reguleringsplanen. I
privat avtale mellom Skår eiendom AS, eier av gnr. 103, bnr. 673 og Asbjørg Olsen, eier av
gnr. 103, bnr. 218 er følgende bestemt:
((Asbjørg Johansen skal ha adkomstrett over bnr. 673, mellom eiendommene.))

Det bør bemerkes i planen at detpå A2 ikke skal parkeres 19øretøy, lagres noe eller på annen
måte hindre ferdsel for Storgata 100 på A2.

Vurdering/Anbefaling: Rådmanen anbefaler at følgende tas inn i
reguleringsbestemmelsenes § 4.2, nytt avsnitt d:

d) I hele området Al og del av området A2 som grenser mot Pl settes følgende krav:
Det skal ikke plasseres gjenstander eller opparbeides snø deponi med høyde over 0,5
m som hindrer sikt ved utkjøring fra gnr. 103, bnr. 218 og gnr. 103, bnr. 673/1385 til
E6.

Bildebruken i punkt 1.6 sier ingenting om hvilke konsekvenser endret plan har for nabo,
undertegned synes det er viktig at det er med et foto som viserbåde eksisterende bygg og
tilbygg

Vurdering/Anbefaling: Konsekvenser er utredet i reguleringsplanens punt 1.6. Oppsett av
tilbygg er akseptert i forlik mellom Skår Eiendom AS og Asbjørg Olsen. Bildeframstiling av
naboeiendommer i planbeskrivelsen er vurdert som tilstrekkelig for å vise detaljreguleringens
område og omgivelser.

. Undertegnede ønsker som 1gent ingen omreguleringfra dagens kontor og lager, til

også å omfatte verksted.



((For å ivareta eksisterende verkstedfor prefabrikkering av rørkonstruksjoner (sveising)
medtas derfor formål for verksted i tilegg til forretning/kontor. ii

a. Til Fylkesmannen benektet Skår preproduksjon, samt oppga at en

endring av reguleringsformålet ikke var nødvendig sitat:

((Volden har anført at virksomheten skal utvides ytterligere og inkludere preproduksjonav
rør og installasjoner. Dette er etter hennes oppfatning mer i retning av industri, og
innebærer en bruksendring.ii ((Skår har i brev hit datert 4. april 2011 sagt at det i bygget
har vært rørleggervirksomhet siden 1972. Type drif har vært den samme hele tiden, og det
vil ikke bli noen endringer når det gjelder dette. Oppdragsmengden og antall ansatte har
økt, og plassmangel er årsaken til at en ønsker å bygge ut.ii ((Fylkesmannenforutsetter at
kommunen ved sin nye behandling av saken foretar en vurdering når det gjelder
virksomheten på eiendommen og hvorvidt denne er i samsvar med reguleringsformålet. ii

. I 1972 overtok rørleggerbedrifen ((Rør Nilssomi Oppegårds mel lager.

Bedrifen foretok begrenset med sveising utendørs, dvs. enkelte dager i kortere
perioder av dagen.

. Undertegnede har ikke noe i mot at overnevnte begrensede sveising som har foregått

siden 1972 flyttes innendørs, om de rette instanser finner dette forsvarlig, men er i mot
en utvidelse av virksomheten i retning preproduksjon av rør og konstellasjoner - som
etter undertegnedes oppfatning er industri.

Vurdering/Anbefaling: Viser til klagebehandling fra Fylkesmanen av 19.05.2011
vedrørende administrativt vedtak av28.02.l 1. Sitat side 3: ((Skår eiendom AS v/Ketil Skår
har i brev hit datert 4. april 2011 redegjort for hvordan han oppfatter forholdene når det
gjelder nabovarsling i saken... Når det gjelder klagerens påstand om brusendring er det vist
til at den type drift som nå forgår, og skal foregå videre, er samme type drift som opprinnelig.
Følgelig er det ingen endring som trenges å søkes om. Videre er det redegjort for
eierforholdene til tomt og tidligere foretatt utfyllng.))

Rådmanen anser at planen ivaretar tidligere og eksisterende drift.

. Undertegnede mener tilbygget gir mye mere skygge enn planforslaget framstiler det
som. Sitat: ((For naboeiendommen i øst gir det nye tilbygget (F/K/V-2) noe økt skygge.
Men det gir mindre skyggevirkning enn eksisterende bygg (F/K/V-1)som kaster skygge
noe ut over ettermiddagen. ii

Vurdering/Anbefaling: Oppsett av tilbygg er akseptert i forlik mellom Skår Eiendom AS og
Asbjørg Olsen. Bildeframstiling av naboeiendommer i planbeskrivelsen er vurdert som
tilstrekkelig for å vise detaljreguleringens onråde og omgivelser.

. I planbeskrivelsen står det at det nye tilbygget sperrer for innsyn til brygga hotell og

litt av ytre del av Fauskevika.

. Det står skrevet at redusert utsikt mot sjø vil være begrenset og utgjør ca. 25 grader

(7 %). Dette er undertegnede uenig i ettersom Storgata 100 ikke har 365 grader
utsikt til sjø.
Tapet av utsikt mot sjø må sies å være langt større.



Vurdering/Anbefaling: Tap av'sjøutsikt mot sørvest utgjør ca. 25 grader. Angående
vinkelmål kan en full sirkel deles i nygrader eller grader. Henholdsvis 400 gon eller 360
grader. Beregnet endring i prosent er gjort med utgangspun i en ful sirkel på 360 grader.
Endrng av sjøutsikt er da ~ 7 %. Regner man prosent ut fra den total sjøutsikten vil dette
utgjøre ~18 %.
Generelt vil man med naturlig fortetting i sentrumsområder kune forvente noe redusert
utsikt.

. I planen står det skrevet at generelt vil man med naturlig fortetning av

sentrumsområder forvente noe redusert utsikt. Undertegnede mener denne setningen
bør fjernes ettersom eiendommen i Storgata 100 har mistet utsikt i to tidligere
byggeprosesser hos naboer mot sør/vest (eksisterende bygg i storgata 98 og brygga
hotell) i tilegg til at strandlinjen er fullstendig endret grunnet enorme utfllnger -
dette må sies å være mere enn det man naturlig kan forvente.

Vurdering/Anbefaling: Generelt vil man med naturlig fortetting i sentrusområder kune
forvente noe redusert utsikt.

. Det er i punkt 1.6 Konsekvenser av endret plan ikke nevnt hvilke konsekvenser det

har fått for nabo at nåværende reguleringsplan ikke ble fulgt.
Storgata 100 vile hatt høyere bruks- og tomteverdi, samt hatt bedre muligheter til

fremtidig utnyttelse om dagens reguleringsplan hadde vært fulgt.
a. Opprinnelig bygg skulle ((være som den en) dvs uten tilbygg av noe

slag.
b. Eventuell bygg på eiendomstomten skulle være mye mindre enn tilbygg som nå

er oppsatt (Det var inntegnet et fritstående bygning i en etg. i flukt med Brygga
Hotell).

· Dette vile medført mindre tap av ettermiddagssol for storgata 100.

· Det nye tilbyggets plassering setter en stopper for at Storgata 100 i
framtiden vil kunne tilknyttes sjøgata, noe som vile gitt bedre
utnyttingsmuligheter for eiendommen i Storgata 100 i framtiden
Førøvrig søkte vi Fauske kommune om vei til Sjøgatafør tilbygget var
oppført, men fikk avslag fra Aakerlie.

Vurdering/Anbefaling: Angående påstått tap av brus- og tomteverdi. Siden bindende
detaljplan gjelder regulering av de fysiske ressurser, kan det ikke gis bestemmelser om
økonomiske forhold eller plikter/rettigheter.

Oppsett av tilbygg er akseptert i forlik mellom Skår Eiendom AS og Asbjørg Olsen.
Kommunen har ingen gjeldende reguleringsplaner som legger føring for veiforbindelse fra
Sjøgata til Storgata 100.



. Undertegnede mener det ikke er grunnlag for planbeskrivelsens konklusjon i punkt
1.6 og mener denne setningen bør fjernes:

((Oppsumert vurderes tiltaket å gi små negative konsekvenser for tilgrensende
eiendommen)

Vurdering/Anbefaling: Rådmanen vuderer at konsekvenser ikke er så vesentlige at
planbeskrivelsen må endres og at plansaken må ut på ny høring.

Angående punkt 2.1 Planområdet:

Undertegnede mener oversiktsfoto burde vært mer detaljert.

Vurdering/Anbefaling: Rådmanen anser at oversikt i planbeskrivelsens punk 2.1 er
tilstrekkelig for å vise pIanområdet og omkngliggende omgivelser.

Angående punkt 2.2 Eksisterende arealbruk:
. Det mangler foto av eksisterende bygg sett fra øst.

Vurdering/Anbefaling: Det fjerde bildet under planbeskrvelsens pun 2.2 viser del av
eksisterende bygg (F/K/l) mot nordøst. Rådmanen anser at bildebruen er tilstrekkelig for
å vise eksisterende arealbru.

Angående punkt 2.5 Energi:

. Varmepumperør lagt i sjøen ligger ikke bare sør for eiendommen i Storgt 98,
men er også lagt uten tilatelse på sjøgrunn sør for Storgt 100. Inntaket
ligger for øvrig helt i tomtskillet (på det som før forlik lå inne på eiendommen
til Storgt 100) og er slgemmende.

o På dette grunnlag vile vel de fleste krevd dette fjernet, eller å få
tilgang på energi.

Vurdering/Anbefaling: Inntaket ligger innenfor eiendommen gnr. 103, bnr. 673. Skår
eiendom AS har signalisert at synlige rør blir lagt ned i fremtidig fyllng. Kollektorrør
regnes ikke som en teknisk installasjon og er i dette tilfellet vudert som ikke søknadspliktig.
Kollekorrør ligger innenfor marbake på eiendommen gnr. 103, bnr. 673. Varmeveksler er
lokalisert innomhus.

Det står i planbeskrivelsens punkt 3.5 også at energianlegg skal være 28 m2, hva menes med
det?

Vurdering/Anbefalins: Det er avsatt et område med formålskategori bebyggelse og anlegg,
energianlegg, på 28 m rudt eksisterende fordelingstrafo tilhørende Fauske Lysverk.

Angående punkt 2.6 Grunnforhold:



. Undertegnede savner å få tilsendt dokumenter nevnt i dette punkt.

Vurdering/Anbefaling: På bakgru av dette ønsket har det blitt sendt e-post med tre
vedlagte notater angående geotekniske vurderinger som er utført av Rambøll Norge AS.
Denne e-posten ble sendt til Tove Marie Volden 21.03.13.

Angående punkt 2.8 Støy:
. Angående støy fra bedrifen som angivelig vil bli mindre når sveisingen blir flyttet inn,

dette gjelder nok bare så lenge produksjonen ikke trappes opp.

Vurdering/Anbefaling: Viser her til planbestemmelsenes § 3.1, avsnitt c:
dnnenfor FIK-l og F/KI-2 kan verksted kun benytes til aktiviteter relatert til
rørleggervirksomhet. ))

Verksted er lokalisert i vestre halvdel av F/KI/1 og er kun avgrenset til rørleggervirksomhet.
Rådmanen vurderer at støy fra preproduksjon av rør og anen rørleggervirksomhet vil
reduseres når slike aktiviteter flytes innendørs. Krav til støyer fastsatt i planbestemmelsenes
§ 6.4, avsnitt a.

Angående punkt 3.1 Planforslag:
Angående Forretning/kontor Verksted: Planområdet i Storgata 98 er i dagens matrikkel/kart
ca. 1580 m2 og er planlagt å bli 1780, undertegnede får det da ikke til å stemme at planlagt
utfllng er på 160 m2..

Angående punkt 3.5Areal/formål.:

Etter undertegnedes oppfatning er framstillngen av dette punktet uklart og bør rettes på.
Fauske kommune vegarealpå ca. 30 m2 (mellom Skårs 103/1385 og Brygga hotells
103/1384) er her tatt med.. Det manglerogså vesentlige opplysninger om eksisterende areal
(1580 m2 i følge matrikkel/kart) , areal på tidligere fyllng i sjø samt planlagt utfllng i sjø,
medfyllngsfot. Det bør også legges ved en målsatt beskrivelse av fyllngen.

. Undertegnede Får ikke tallene her til å stemme. Sum 2.384m2 - 503m2

(Friluftområde sjø) =1881 m2 trekker man såfra Fauske kommunes vegareal
på 30 m2 (mellom Skårs 103/1385 og Brygga hotells 103/1384) gjenstår et
areal på 1831 m2
Om planområdets areal skal økes fra daffens matrikkel på 1580m2 til
1831 m2 er diferansen et areal på 251 m er dette den reelle fyllngen? Om
så er tilfelle er fyllngene 188 m2 større ennforespeilet.

. Av arealet på 1580 m2 har Skår Eiendoms målebrev på to parseller med

samlet bruttoareal på 1046,8 m2 (103/101 Krio: 936 m2 og 103/1385:
110,8 m2), resten er utfllng i sjø, bør ikke det bemerkes?

. Det er i tilegg gjort fyllnger i sjøen under grunnarbeider og bygging av

tilbygg (stein, grus og murvegger utskåret fra opprinnelig bygg som er dumpet
i sjøen)Er dette arealet tenk til å nngå i omsøkt utfyllng i sjøen?

Vurdering/Anbefaling: Planaret dekker området som er bestemt skal være med i

reguleringsplanen. Planavgrensningen er ikke styrt av tomtegrensene til Skår Eiendom AS.



Sumen av det totale planarealet er på 2384 m2, som beskrevet i reguleringsplanens punkt
3.5. Ut fra dagens strandlinje er den planlagte utfyllng beregnet til ca. 160 m2.

Angående punkt 3. 7 Utbyggingsavtale:
Foto til høyre viser ikke hele fyllngsområdet og viser dermed ikke det som allerede er utflt
nylig..

Vurdering/Anbefaling: Oppsett av tilbygg er akseptert i forlik mellom Skår eiendom AS og
Asbjørg Olsen. Bilder under punkt 3.1 i planbeskrivelsen viser fyllngsområdet mot sørøst og
sørvest. Rådmannen anser at framstiling av reguleringsplanens område og omgivelser er
tilstrekkelig utredet.

Angående punkt 4.3.4 Statens vegvesen:
Her ser vi at pilene som markerer felles innlgøring, mangler i plankartet.

Vurdering/Anbefaling: Det er ingen krav til markering av felles innjøring da
reguleringsplanen ikke innlemmer gnr.103, bnr. 218. Avkjørsel fra området Al er markert i
planaret. Privatrettslige avtaler angående felles innjøring skal ikke være med i
reguleringsplanen.

På side 11 Framstår setningen uklart. Sitat:

((Forlik basert på opplysninger Skår gav Fylkesmannen 04.04.2011, der Skår benekter
preproduksjon av rør og dette åpnes for i detaljreguleringen. Det er tidligere uttrykt
skepsis til produksjon av rør.))

Denne setningen er lett å misforstå og bør erstattes: Helt siden vi leste et intervju Skår gav
Saltenposten har nabo i Storgata 1 00 vært skeptisk til at Skår varslet en utvidelse av
bedrifen ti også å omfatte preproduksjon av rør og konstruksjoner. Dette benektet så Skår i

brev til Fylkesmannen
den 4. april 2011 og sier sitat: ((Oppdragsmengden og antall ansatte har økt, og plassmangel
er
årsaken til at en ønsker å bygge ut)). Dette forholdt vi oss til som en sannhet på det
tidspunkt da enken etter aydøde Leif Johansen inngikk et forlik med Skår Eiendom i

februar 2012, vi stiler oss av den grunn undrende til at det nå i denne detaljreguleringen
igjen snakk om preproduksjon.))

Vil også legge til at på det tidspunkt undertegnede skrev innspil i forhold til varslet
detaljregulering, t forholdt vi oss til varslet størrelsen på utfllng i sjø ved rekommandert
nabovarsel mottatt 18.

desember 2010. Det var da varslet en utfllng som var vesentlig større enn den som

forespeiles nå, . eiendommens samlede bruttoareal var tiltenkt å utvides til 1990m2 - noe
som vil føre til at utfllingen ikke vile gli naturlig inn og vile blitt som em) vorte på
strandlinjem)



Vurdering/Anbefaling: Viser ti klagebehandling fra Fylkesmanen av 19.05.2011
vedrørende Administrativt vedtak av 28.02.1 1. Sitat side 3: ((Skår eiendom AS v/Ketil Skår
har i brev hit datert 4. april 201 1 redegjort for hvordan han oppfatter forholdene når det
gjelder nabovarsling i saken... Når det gjelder klagerens påstand om brusendring er det vist
til at den type drift som nå forgår, og skal foregå videre, er samme type drift som opprinnelig.
Følgelig er det ingen endring som trenges â søkes om. Videre er det redegjort for
eierforholdene til tomt og tidligere foretatt utfyllng.))

Rådmanen anser at planen ivaretar tidligere og eksisterende drift.

Angående punkt 1. Oppsummering generelle opplysninger i saken for å unn

gå misforståelser:))

Punkt a. til g. er en megetforenklet, og gir til tider enfeilaktigframstiling aven lang og
komplisert saks prosess og bidrar til nettopp misforståelser for utenforstående som måtte lese
dette.

Om punktene a. til g. skal stå i planbeskrivelsen bør de rettes på, og suppleres med en hel
rekke viktige hendelser og vedtak som ikke er nevnt her.
Viktige elementer som møte på kommunehuset Den 1. desember 2010 med alle berørte parter,
der det blir det bestemt at grunnarbeidene til tilbygget må stoppe grunnet klage fra nabo og
en innrømmelse om at utnyttingsgraden for tiltaket er for høy, men påpekt at Skår kan søke
utfllng i sjøen. Så at Skår får tilatelse til at grunnarbeidene bli fulført for at bakgården skal
kunne benyttes til parkering.
Så at Fauske kommune gir tilbygget rammetilateise og igangsetteises tilatelse til tilbygget,
til tross for at grensene ikke er plassert mellom naboene. Aakerli ga sågar tilbygget
forhåndsdispensasjon fra 4 meters regelen, men viste til at Skår bygde på eget ansvar og i så
måte måtte stå til rette for erstatningskrav.

Kommunen vil heller ikke gi undertegnede oppsettende virkning(slik at det ikke blir bygd noe

før alle sider av saken er behandlet) Aakerli feilriormerer så undertegnede om at vi ikke kan
be Fylkesmannen om oppsettende virkningfør saken er behandlet i planutvalget. Slik gir
kommunen Skår anledning til å bygge en hel mnd. før klagesaken fra undertegnede kommer
opp i Planutvalget - der Aaker/i ikke legger frem undertegnedes klage, men legger med
søknad om oppsettende virkning angående grenser slik at det for rådmannen i Fauske ser ut
som en ren nabogrense sak og ikke noe om for høy utnyttelsesgrad - rådmannen anbefaler
avslag, noe planutvalget vedtar. Fylkesmannens avgjørelse om å stoppe tilbygget er ikke
nevnt. Der fylkesmannen gir kritikk av både utbygger og Fauske kommune, pålegger
kommunen føringer i videre behandling.
Så Jordskiferettens avgjørelse som plaserer tilbygget innerior 4 meters grense mot nabo.

Så Fauske kommunes vedtak som førte til at tilbygget sto uten tilatelse.
Leif Johansens dødsfall er ikke nevnt ogforliket enken inngikk med Skår da hun ikke
hadde overskudd eller økonomisk mulighet til å 1gempe videre.
Ingen av disse viktige sakene er nevnt - det er da paradoksalt at man i overskrifen sier man
vil
unngå misforståelser.



Vurdering/Anbefaling: Påpekte momenter tilhører tidligere byggesak til Storgata 98 som ble
opphevet av Fylkesmannen i brev av 19.05.2011.
Rådmanen anser at dette ikke er relevant i forhold til behandling av foreliggende forslag til
detaljregulering for Storgata 98.

Angående la.:
Dette bør tilføyes punkt 1 a. .'
Fylkesmannen kommentar til Fauske kommune i brev den 07.04.2011: sitat: ((For øvrig kan
det her bemerkes at det ved nabovarslingen ikke fremgikk at tiltaket var i strid med
reguleringsplanen, noe som er av vesentlig betydning. Det er stor forslgell på â samtykke til
tiltak som er i samsvar med plan og lovgivningen for øvrig, og å samtykke til et tiltak som ikke
er detìì.

Vurdering/Anbefaling: Påpekte momenter tilhører tidligere byggesak til Storgata 98 som ble
opphevet av Fylkesmannen i brev av 19.05.2011.
Rådmanen anser at dette ikke er relevant i forhold til behandling av foreliggende forslag til
detaljregulering for Storgata 98.

Angående 1 c. :
Sitat 1 c) ((Klage på tilbygg v/Tove Volden på vegne av Leif og Asbjørg Johansen mottatt
kommunen 24. 11.2010ìì. Klage ble sendt den 23. 11. 2010 altså lenge før kommunalt vedtak i
saken somførst komførst 1. mars 2011. Det bør derfor tilføyes at klagen komfør
klagefristens utløp.

Angående 1 d.:
Leif Johansen mottok rekommandert nabovarsel den 18. desember 2010, klage ble sendt både
Fauske kommune og Skår Eiendom 31. desember 2010. Det bør tilføyes at klagen var levert
før klagefristens utløp.

Vurdering/Anbefaling: Rådmanen anser at det ikke er nødvendig å kommentere levering av
klage før klagefristens utløp når denne er overholdt.

Angående 1 e. :
Tove Marie Volden har hatt muntligfullmaktfra Asbjørg og Leif Johansen, fraførste

henvendelse til Fauske kommune og Skår eiendom, lenge før 15. februar 2011. Alle brev har
også vært tilsendt og godlgent av Asbjørg og Leif Johansens, deres sønn Ketil Johansen og
deres eldste datter Lisbeth Anita Rød.

Vurdering/Anbefaling: Ved offentlg ettersyn av forslag til detaljregulering for Storgata 98
er både Asbjørg Johansen og Tove Marie Volden høringsparer. Ønsket presisering av le anes
ikke nødvendig for behandling av forslag til detaljregulering for Storgata 98.

Angående 1f:

Det står skrevet at Kommunen har fått kopi gjenpart av rekommandert nabovarsel
24.11.2010 - det er mulig Skår skrev nabovarslet på denne datoen, . men det som er
interessant i denne sammenhengen er å vite når det ble mottatt av Leif Johansen og det var



den 18. desember 2010.

At Fauske kommune har mottatt søknad om (utbygging og) utfllng den 23. 02.2011 er for
oss ulgent. Undertegnede fikk mail fra Vårheim om at kommunen har registrert Leif
Johansens klage på utfllng i sjøen, men legger den til side inntil videre da kommunen ikke
har mottatt søknad om utfllngfra Skår Eiendom - siden hørte undertegnede ikke mere om

fyllng i sjøen

Det står at behandling ble utsatt jf DPLU sak 027/11. Om det med dette menes Jordskifesak?
angående nabogrense, er det på sin plass å nevne at Skår var den som krevdejordskiftesak.

(Da Leif Johansen mottok plantegning i rekommandert nabovarsel om utfllng i sjøen satte
han spørsmål ved matrikkel/ ikke synes grenseinntegningen stemmer med hans erindring av
grense stein mellom eiendommene. Det stemmer heller ikke med eldre kart han har. Fauske
kommune prøver ikke å finne ut av dette, men Vårheim anbefaler Leif Johansen å søke om
kartforretning, og sier byggesaken blir utsatt inntil grensen mellom eiendommene blir
oppgått. Leif Johansen ba så om grensegang mellom eiendommene, ogfikk dato for dette
først i februar 2011, så utsatt til snøsmelting i mai. Skår er gjort oppmerksom på dette og på
at gamle kart viser en annen grenselinje mellom eiendommene, der tilbygget vil bli stående

for nært nabogrense. Skår avslår å gå opp grensen og gar direkte til Jordskifesak uten
behandling av grensen med Fauske kommune.)

Vurdering/Anbefaling: Påpekte momenter tilhører tidligere byggesak til Storgata 98 som ble
opphevet av Fylkesmannen i brev av 19.05.2011.
Rådmanen anser at dette ikke er relevant i forhold til behandling av foreliggende forslag til
detaljregulering for Storgata 98.

DPLU sak 027/1 1 gjelder følgende:
Tittel ((Klage fra Leif og Asbjørg Johansen v/ Tove Marie Volden på vedtak 035/2011 og
036/2011 om rammetil. og igangsettingstil. om bygningstiltak på Skår eiendom AS, Storgata
98, Fauske.))

Angående 1 g. :

For det første forliket mellom Skår Eiendom og Asbjørg Johansen har ingenting med
utfllngssøknad å gjøre. Dette er to forslgellge saker, noe det er viktig å merke seg, forliket
kommer i stand i forbindelse medjordskifesak. At nabo har 1gennskap til at Skår Eiendom
ønsker en utfllng, som ikke er hverken behandlet eller godlgent, har ingen ting medsaken å
gjøre.

At Fauske kommune har mottatt en søknad om utfllngfra Skår Eiendom, som de ikke
har gjort undertegnede oppmerksom på har heller ingenting med saken å gjøre.

At Skår blir hindret behandling av utfllngssøknad grunnet eget krav om jordskifesak er
et paradoksalt. Hadde Skår gått med på Leif Johansens krav om Kartforretning, kunne
grensesaken vært løst på et mye tidligere tidspunktfør tilbygget i det hele tatt var reist. I
en kartforretning vile også Fauske kommune måtte ha bidratt i større gradfor åfinne
forklaring på hvorfor grensene er forslgøvet lengre øst i nyere kart.

Hele denne saken angående både utfllngssøknaden og byggesaken i forbindelse med
tilbygget er snudd på hodet i forhold til det som er vanlig praksis. Man må da først søke
utfllng før man bygger.



Vurdering/Anbefaling: Påpekte momenter tilhører tidligere byggesak til Storgata 98 som ble
opphevet av Fylkesmanen i brev av 19.05.2011.
Rådmanen anser at dette ikke er relevant i forhold til behandling av foreliggende forslag til
detaljregulering for Storgata 98. .

Angående punkt 2.
Sitat: ((Når det gjelder fyllng nederior Storgata 98 i 1988 er det lite dokument på saken
utover geoteknisk rapport fra Kumenje fra 1987;; - Dette kan jo tyde jo på at utfllngen ikke

var berettiget.
Edgar Skår har sagt at utfllngen ble gjort av Fauske kommune. Undertegnede har en kopi
av et dokument fra Totalprosjekt-Nord A/S som bekrefter at Fauske kommune er Byggherre
for prosjektfyllng Sjøgata østre (datert 23.03.88, Justert den 21.06.88 signert GOR) Her
viser her vises Massefordeling på den enkelte tomt, men Eiendommen i storgata 98 er ikke tatt
med.
Reguleringsplanfor Sjøgata, vedtatt 25.06.85, erstattet 04.05.2005, viser atfyllngene skulle
stoppe før storgata 98. Det var heller ikke planlagt vei til Storgata 98 fra Sjøgata, da
parkeringsplasser var tiltenkt å sperre for en slik mulighet. Dette støttes av fler dokumenter

fra Kumenje (se punkt 3 der det er bruktrapporter og retningslinjer fra 1987 - fyllng lagt i
1988)

Vurdering/Anbefaling: Geotekniske vuderinger fra Rambøll Norge AS legges til gru for

å få en tilstrekkelig utredning i forhold til ny fyllng i sjø.
NVE mener faren for kvikkleire skred er tilstrekkelig utredet, jfr. geoteknisk vurderinger utført
av Rambøll Norge ASi datert 30.06.2010, 17.12.2010 og 17.02.2011, samt at det er stilt krav i
planbestemmelsene om geoteknisk vudering.

Angående punkt 3.
Ser at Fauske kommune ikke er Igent med at det er gitt begrensninger iforhold til ytterligere

fyllng i sørøstlig retning. Det er merkelig ettersom undertegnede har fått kopi hos
kommunen på dokumenter der dette er skrevet.

Vedlegger kopi av Fauske kommunes møtebok Møte nr 10/96 angående utvidelse av fyllng
utenfor Brygga hotell., Kumenje ved Jarle Nestvold Viser til rapport 0.6039 av 04.06.87 Som
konkluderte med at det var svært begrensede muligheter til utfllng. Legger ved Kumenjes
beskrivelse og Skisse for utfllng, der undertegnede har hentet opplysninger om omtalte
begrensninger i utfllngen i 1996.

er hentet fra (Skissen viser at fyllngen ikke skulle legges lengre enn rett nederior for vei
som går på motsatt side av e6, på linje med trafostasjon vest for Storgata 98).

Vurdering/Anbefaling: Geotekniske vurderinger fra Rambøll Norge AS legges til grunn
for å få en tilstrekkelig utredning i forhold til ny fyllng i sjø.
NVE mener faren for kvikkleire skred er tilstrekkelig utredet, jfr. geoteknisk vurderinger utført
av Rambøll Norge AS, datert 30.06.2010, 17.12.2010 og 17.02.2011, samt at det er stilt krav i
planbestemmelsene om geoteknisk vudering.

Angående punkt 6.
Etter det vi kan se har Skår benektet preproduksjon av rør, og sagt at utbygging siger på
grunnlag av plassmangel



Vurdering/Anbefaling: Viser til klagebehandling fra Fylkesmannen av 19.05.201 1
vedrørende Administrativt vedtak av 28.02.1 1. Sitat side 3: ((Skår eiendom AS v/Ketil Skår
har i brev hit datert 4. april 201 1 redegjort for hvordan han oppfatter forholdene når det
gjelder nabovarsling i saken... Når det gjelder klagerens påstand om bruksendring er det vist
til at den type drift som nå forgår, og skal foregå videre, er samme type drift som opprinnelig.
Følgelig er det ingen endring som trenges å søkes om. Videre er det redegjort for
eierforholdene til tomt og tidligere foretatt utfyllng.))

Rådmanen anser at planen ivaretar tidligere og eksisterende drift.

Angående punkt 9.
Det er da ikke alle typer verksted som kan ligge så nært bebyggelse.

Vurdering/Anbefaling: Fra planbestemmelsenes § 3.l,.avsnitt c:
(dnnenfor F/KI-l og F/KI-2 kan verksted kun benytes til aktiviteter relatert til
rørleggervirksomhet. ))
Innendørs verkstedarbeid tilknyttet preproduksjon av rør og annen rørleggervirksomhet anses
ikke som industri der det er særskilte krav til avstand fra boligbebyggelse.

Angående punkt 4.4 Sammarbeid:
Foto til høyre er ikke representativt for strandområdet øst for planområdet, da det er tatt
undertrefellng. Foto under viser tomteskile og utsikt mot øst.

Vurdering/Anbefaling: Framstiling av naboeiendommer er vudert som tilstrekkelig for å
vise reguleringsplanens område og omgivelser.

Vi savner inntegning av beplantning ogforskjønning av området som Keti Skår har
forespeilet oss.

Vurdering/Anbefaling: Ketil Skår har signalisert at det vil settes fokus på forskjønning av
pIanområdet, både med tane på kunder og tilgrensede naboer.

Tove Marie Volden pâvegne av Asbjørg Johansen m/fam., 15.04.2013

Komplett dokument med tittel ((Tilsvar angaende planbestemmelser og plankart

vedrørende detaljregulering av Storgata 98 (har tidligere sendt inn klage pafeil og

mangler i Planbeskrivelsen).)) er tatt med som eget vedlegg i saken.

Merknad:
Dokumentet med tilbakemeldinger fra Tove Marie Volden blir delt opp, der sitat er angitt ved
"nnnnn". En vurdering følger etter hvert sitat.

Angående §3.1 Forretning /kontor/verksted, F/K/V-I - F/K/V-2.



a) Undertegnede synes teksten i dette punktet er litt uklart formulert, noe som kan gi rom for
misforståelser.

Sitat: (( eventuell endring av bebyggelsen må tilpasses eksisterende bebyggelse i forhold til
form og materialvalg)).
Dette kan tolkes dit hen at det er rom for endring av bygget i f eks heving av taket eller flere
etasjer..
Det er sagt at det samlede bebygde areal (BYA) ikke skal overstige 376m2, men det er ikke
nevnt noen høyde begrensning.

o Undertegnede ønsker at teksten utformes slik at det ikke gir rom for endring av
eksisterende bygg, eller tilbygg, slik at byggene begrenses til den størrelse og
utforming de har i dag.

Vurdering/Anbefaling: På bakgru av mulig mistolkning av mønehøyde i forslag til
bestemmelser vedrørende § 3.1, avsnitt a, anbefalerrådtnanenfølgende endring i § 3.1,
avsnitt a:
(æksisterende bygning F /KI - 1 kan opprettholdes og vedlikeholdes i sin nåværende
utforming. Nåværende høyde til F/KI-l skal opprettholdes. Eventuell endring av
bebyggelsen må tilpasses eksisterende bebyggelse med hensyn til form og materialvalg. Det
samlede bebygde areal (BYA) skal ikke overstige 376 m2. ))

d) Sitat: ((Beholdere / containere for oppsamling av avfall skal plasseres nærmest bygget
innenfor området Veg 1 eller avsIgermes ved levegg, beplantning eller tilsvarende)),

. Undertegnede foreslår at ordene merket med rødt i sitatet fra § 3.1. d) fjernes.
Dette for å sikre at Beholdere /containere og avfall ikke lagres på A2. Levegger
/beplantning bør ikke plasseres nærmere nabogrense enn 4 meter, der grensen mellom
Veg 1 og A2 går.
Dette for å sikre at Storgata 100 er skjermet for innsyn til det som lagres på Veg 1.

Vurdering/Anbefaling: Området Veg 1 er ikke synlig fra gnr. 103, bnr. 673. Rådmanen
anser at planbestemmelsenes § 3.1, avsnitt d tilfredsstiler krav angående et ryddig
utendørs område der plassering av beholdere/containere ikke vil være til sjenanse for naboer til
Storgata 98.

. Ønsker også en tilføying om at A2 holdes fri for all lagring, parkering, snø deponi
eller annet som kan forhindre fri ferdsel fra Storgata 100.

o Dette på grunnlag av at Skår Eiendom i forlik om grenser mellom nabotomtene

avtalte vegrett for storgata 100 på A2
o Dette er også viktig at A2 og Al gir fri siktlinje ved utlgøring til E6

Vurdering/Anbefaling: Rådmanen anbefaler at følgende tas inn i
reguleringsbestemmelsenes § 4.2, nyt avsnitt d:

d) I hele området Al og del av området A2 som grenser mot Pl settes følgende krav:



Det skal ikke plasseres gjenstander eller opparbeides snø deponi med høyde over 0,5
m som hindrer sikt ved utkjøring fra gnr. 103, bnr. 218 og gnr. 103, bnr. 673/1385 til
E6.

I privat avtale om grense mellom Skår Eiendom AS og Asbjørg Johansen, eier av gnr. 103,
bnr. 218 er følgende avtalt: Asbjørg Johansen skal ha adkomstrett over bnr. 673, mellom
eiendommene.
Privatrettslige avtaler kan ikke nedfelles i reguleringsbestemmelsene.

. Undertegnede oppfordrer også til at det ryddes i området, rør fjernes og nåværende
industrigjerde rives, da dette er sIgemmende og plassert innenfor 4 meters grense.

Vurdering/Anbefaling: Ketil Skår har gitt signaler om at det vil settes fokus på forskjønning
av pIanområdet og at gjerde mot Storgata 100 skal fjernes. Det er også signalisert at synlige
rør blir lagt ned i fremtidig fyllng.

c) Sitat: (( A2 er et gangareal langs F/K/V-1 og F/K/V-2. Det tilates opparbeidelse av

fortau.))
. Fram til storgata 98 fikk tilgang til Sjøgata i 1982, ble vegen som her er merket både

Al og A2 brukt som eneste adkomst til nedsiden av opprinnelig bygg i storgata 98.

. Storgata 100 har også brukt vegenA1/ A2 siden 1960, og siden 1982 har Storgata 100

benyttet denne vegen alene til nedlgørsel med bil til sjøsiden av eiendommen i
Storgata 100.

Vurdering/Anbefaling: I dialog med forslagsstiler framommer det ikke noe ønske om å gi
veirett på A2 utover privatrettslig avtale. Rådmannen vurderer derfor ikke å innlemme veirett
på A2 i reguleringsbestemmelsene. Det henvises til privatrettslig avtale.

. L forlik i grensesaken mellom storgata 98 og 100, fikk Storgata 100 vegrett på

denne vegen A1/ A2.

Vurdering/Anbefaling: I privat avtale om grense mellom Skår Eiendom AS og Asbjørg
Johansen, eier av gnr. 103, bnr. 218 er følgende avtalt: Asbjørg Johansen skal ha adkomstrett
over bnr. 673, mellom eiendommene.

o Undertegnede ønsker at det skal registreres i planbestemmelsene at storgata 100 kan
benytte gangveien A1/A2 til billgøring.

. L planbeskrivelsen bør A2 forlenges slik at området strekker seg helt til E6, der det i
plankartforslaget er merket Al.

. L tidligere reguleringsplan for Fauske østre dell (02.07 1998) var grensen mellom

Al (som vi foreslår merkes A2) og Storgata 100 registrert som felles avlgørsel fra E6.
Vi ønsker at avlgørsel fra E6 også i framtiden skal merkes slik.



Vurdering/Anbefaling: I gjeldende plan for Fauske østre, dell, er det vist to separate private
avkjørsler til henholdsvis Storgata 98 og Storgata 100.

Angående § 5.1 Friluftsområde i sjø, FRLV - 1
aj Sitat: ((Det er ikke tilat med tekniske installasjoner i dette området)).

. Er varmepumperør lagt i sjøen og inntak/rør en teknisk installasjon?

. Om dette blir stående, er det fint om de store rørene som står opp fjernes eller
beplantes rundt.

Vurdering/Anbefaling: Skår eiendom AS har signalisert at synlige rør blir lagt ned i
fremtidig fyllng. Kollektorrør regnes ikke som en teknisk installasjon og er i dette tilfellet
vudert som ikke søknadspliktig. Vareveksler er lokalisert innomhus.

Angående § 6.1 utbygging - rekkefølgebestemmelser. .
a. Den geotekniske rapportenfra 2010 viste ganske stor risiko ved en utfllng i

området.

Vurdering/Anbefaling: Det er utført geotekniske vurderinger angående
gruforhold/stabiltet av Rambøll Norge AS som konkuderer med at den planlagte

utfyllngen i sjø er forsvarlig ut fra de krav som er satt.

NVE mener faren for kvikkleìreskred er tilstrekkelig utredet, jfr. geoteknisk vuderinger utført
av Rambøll Norge AS, datert 30.06.2010, 17.12.2010 og 17.02.2011, samt at det er stilt krav i
planbestemmelsene om geoteknisk vudering.

. Asbjørg Johansen ønsker ikke utfllng på Storgata 100 sin havgrunn. Det kan av

plantegningen se ut som en del av fyllng ogfyllngsfot blir fylt på nabogrunn om det
ikke avrundes mere mot øst enn på tegningene.

Vurdering/Anbefaling: I dialog med Skår Eiendom AS presiseres det at motfyllng vil legges
innenfor forslag til planavgrensning. Rådmannen anser at sjøgrunn som eventuelt tilhører gnr.
103, bnr. 218 ikke vil bli berørt.

Følgende tas inn i reguleringsbestemmelsenes § 5.1, avsnitt b: Fyllng/fyllngsfot mot FRLV-
1 og motfyllng i FRL V-L skal ligge innenfor planens begrensning.

Konklusjon/oppsummering
Rådmanen vuderer at realisering av pIanområdet vil være med på å styrke
næringsgrulaget for Fauske sentrum, gjennom flere arbeidsplasser og økt tilgang til
tjenesteytelser. Dette vuderes å veie tyngre enn de ulempene dette medfører for
boligeiendommen Storgata 100. Rådmanen anbefaler at foreliggende forslag til
detaljregulering for Storgata 98 vedtas.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:



Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11 og § 12-12, godkjenner Fauske
kommunestyre det framlagte forslag ti detaljregulering for Storgata 98 med følgende
endringer i planbestemmelsene:

Bestemmelsenes § 3.1, endring av avsnitt a, lydende slik:
a) Eksisterende bygning F/K/V-1 kan opprettholdes og vedlikeholdes i sin nåværende

utforming. Nåværende høyde til F/K/V-1 skal opprettholdes. Eventuell endring av
bebyggelsen må tilpasses eksisterende bebyggelse med hensyn til form og
materialvalg. Det samlede bebygde areal (BYA) skal ikke overstige 376 m2.

Bestemmelsenes § 4.2, nytt avsnitt d, lydende slik:
d) I hele området Al og del av området A2 som grenser mot Pl settes følgende krav:

Det skal ikke plasseres gjenstander eller opparbeides snø deponi med høyde over
0,5 m som hindrer sikt ved utlgøring fra gnr. 103, bnr. 218 og gnr. 103, bnr.
673/1385 til E6.

Bestemmelsenes § 5.1, nytt avsnitt b, lydende slik:
b) Fyllng/fllngsfot mot FRLV-1 og motfllng i FRLV-1 skal ligge innenfor planens

begrensning.

PLUT -035/13 VEDTAK~ 21.05.2013

Rådmanens forslag til innstiling ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11 og § 12-12, godkjenner Fauske
kommunestyre det framlagte forslag til detaljregulering for Storgata 98 med følgende
endringer i planbestemmelsene:

Bestemmelsenes § 3.1, endring av avsnitt a, lydende slik:
a) Eksisterende bygning F/K/V~ 1 kan opprettholdes og vedlikeholdes i sin nåværende

utforming. Nåværende høyde til F/K/V-1 skal opprettholdes. Eventuell endring av
bebyggelsen må tilpasses eksisterende bebyggelse med hensyn til form og
materialvalg. Det samlede bebygde areal (BYA) skal ikke overstige 376 m2.

Bestemmelsenes § 4.2, nytt avsnitt d, lydende slik:
d) I hele området A L og del av området A2 som grenser mot Pl settes følgende krav:

Det skal ikke plasseres gjenstander eller opparbeides snø deponi med høyde over
0,5 m som hindrer sikt ved utlgøringfra gnr. 103, bnr. 218 og gnr. 103, bnr.

673/1385 til E6.

Bestemmelsenes § 5.1, nytt avsnitt b, lydende slik:
b) Fyllng/fllngsfot mot FRLV-1 og motfllng i FRLV-l skal ligge innerior planens

begrensning.



Even Ediassen
Rådman

Utskrift sendes:
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1.0 Innledning

1.1 Oppdragsgivere
Skår Eiendom AS v/Ketil Skår, Storgata 98,8200 Fauske. Mob. 90 148468 og e-post:
ketil~rorleggeren - fauske.no.

1.2 Eiendomsforhold
Planområdet omfatter følgende hjemmelshavere, se tabell nedenfor:

H.iemmelshaver Adresse Poststed
Skår Eiendom AS Storgata 98 8200 Fauske

Statens Vegvesen Postboks 8 i 42 Dep 0033 Oslo

Statens Vegvesen Region Nord Postboks i 403 8002 Bodø

1.3 Planlegger
A/S Salten Kartdata, Eliasbakken 7,8205 Fauske. Tlf. 75 40 24 80. Org.nr. 943 551 413.

1.4 Hensikten med planen
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for forretning, kontor og verksted samt fyllng i
sjø. Målet med det nye tilbygget er at tidligere utendørslager flyttes inn og få alt verkstedarbeid
innendørs. Planen skal også vise eksisterende atkomst og parkering.

L.S Gjeldende planverk
Gjeldende plan for området er reguleringsplan for Fauske østre, dell, vedtatt av kommunestyret
02.07.1998. Her er området avsatt til forretning/kontor (Fl) med en maksimal utnyttingsgrad på
U=0,3. For en mindre del av området gjelder kommunedelplan for Fauske Sentrum, del Il, vedtatt
av kommunestyret 03.02.2011. Her er området på land avsatt til forretning/kontor (F/K25) og
bebygd areal er på %-BYA=60. Området i sjø er avsatt som vannareal for allment friluftsliv
(FFFN).

Utdrag reguleringsplan Fauske østre dell.

,\

Utdrag kommunedelplan Fauske Sentrum del 11.
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1.6 Konsekvenser endret plan

Planen medfører endring i avsatt område for forretning til forretning/kontor/verksted. Det legges
opp til en økning i utnyttelsesgrad fra U=0,3 (parkering inngår ikke) til bebygd areal %-BY A=48

% (der krav til parkering inngår).

A2 og naboeindom sett mot nordøst. Naboeiendom sett mot sørvest.

Det legges ikke opp til endringer mot E6, verken for eksisterende bygg, atkomst og parkering.
Det planlegges ingen endringer i driften av rørleggervirksomheten i bygget. For å ivareta
eksisterende verksted for prefabrikkering av rørkonstruksjoner (sveising) medtas derfor formål
for verksted i tilegg til forretning/kontor. Den eneste endringen for verksted er at all produksjon
vil foregå innendørs og det vil medføre mindre støy for naboer. Nytt tilbygg vil bidra til at
området fremstår ryddigere enn tidligere da mye av lagringen måtte foregå utendørs pga
plassmangel.

For naboeiendom i øst gir det nye tilbygget (F/KlV-2) noe økt skygge. Men det gir mindre
skyggevirkning enn eksisterende bygg (F/KlV-l), som kaster skygge utover ettermiddagen. For
naboeiendom i øst vil nytt tilbygg gi noe redusert utsikt mot sjø i sørvestlg retning. Det vil si at
det sperrer for innsyn til Brygga hotell vest for planområdet og litt av ytre del av Fauskevika.
Redusert utsikt mot sjø vil være begrenset og utgjør ca. 25 grader (7 %). Generelt vil man med
naturlig fortetting i sentrumsområder kunne forvente noe redusert utsikt.

Oppsummert vurderes tiltaket å gi små negative konsekvenser for tilgrensende eiendommer.

I planen legges det opp til en fylling i sjø med et areal på ca. 160 m2. I kommunedelplanen er
dette avsatt som vannareal for allment friluftsliv (FFFN) og erstattes med parkering og annen
veggrunn. Det legges opp til at sjølinje langs naboeiendom i vest forlenges østover til naturlig
overgang mot sjølinje nedenfor naboeiendommen i øst. Ved evt. fremtidig videreføring av
strandpromenaden vil dette gi en naturlig og fin linje mot sjø. Arealet som inngår i fyllngen er
svært begrenset og inngår i en strandsone som pr. i dag er lite tilgjengelig og ikke benyttes av
andre enn grunneier. Tiltaket vurderes å gi ingen/ubetydelige negative konsekvenser for allment
friluftsliv.

Tiltaket vil føre til bedre forhold for dagens næringsvirksomhet i tilegg til forbedrede
arbeidsforhold for de 17 ansatte i bedriften. Utvikling av næringsdrift er positivt både med tanke
på arbeidsplasser og for Fauske som samfunn.
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2.0 Registreringer

2.1 Planområdet
Planområdet er på ca. 2 384 m2 og omfatter gnr. 102 bnr. 673 og 1385, samt gnr. 120 bnr. 1.
Området har beliggenhet i Fauske sentrum mellom E6 og sjøen, ca 160 m øst for StatoiL.

2.2 Eksisterende arealbruk

Innenfor planområdet finnes eksisterende forretning, kontor og verksted, trafostasjon,
kjøreveg/atkomst, parkering og sjøareal.

~,

E6, eksist. bygg og parkering sett mot sør/sørvest. F/K/V -1, P2 og Brygga hotell sett mot sørøst.
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T L og del av P2 sett mot nordøst.

2.3 Infrastruktur
Eksisterende veg, E6 (Storgata) går like nord for planområdet. Planen legger ikke opp til
endringer i atkomst og parkering til eksisterende bygg (F/K/V-l) mot E6. Fartsgrense skifter fra
60 km/t til 40 km/t litt over 70 m nordøst for planområdet. Trafikkmengden på E6 ligger i følge
Statens vegvesens nasjonale vegdatabank på rundt 6 700 (ÁDT=årsdøgntrafikk).

Eksisterende P L og E6 sett mot øst. Plog E6 sett mot vest og rundkjøring ved StatoiL.

2.4 Kulturminner, naturverdier og biologisk mangfold

Det foreligger ingen opplysninger om verneverdige kulturminner eller naturverdier/biologisk
mangfold av spesiell verdi innenfor området.

2.5 Energi
Innenfor planområdet er det en eksisterende trafostasjon tilhørende Fauske Lysverk AS.
Bygningene i planområdet får i dag sjøvarme via varmepumperør som ligger i sjøen sør for
området.

2.6 Grunnforhold
Grunnen består i følge NGUs løsmassekart av hav- og fjordavsetning, tykt dekke. Det er i
området foretatt grunnundersøkelser av KUMMENEJE for Fauske kommune i 1987. Rambøll
Norge AS har gjort en vurdering av stabilitet ved endret fundamentering (mindre belastning ved
valg av borede stålkjernepeler til fjell) samt en vurdering av fyllingsphm og støttefylling, jf. notat
6l00306-NOl, 6l00306-N02 og 6l00306-N03.
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2.7 Klimatiske forhold

Generelt er det en del vind på Fauske, men utgjør ingen risiko. Planområdet ligger ved sjø og
under ekstremværet "Berit" høsten 2011 ble det registrert en stormflo på kotehøyde +1,50.

2.8 Støy
Vegtrafikkstøy og støy fra rørleggervirksomheten vil ikke økes som følge av tiltaket. Det er
grunn til å tro at støy fra virksomheten innenfor planområdet vil avta når prefabrikkering av
rørkonstruksjoner ikke lenger skal foregå utendørs. Når plan om omlegging E6 gjennomføres vil
dette også medføre generelt redusert vegstøy i området.

2.9 Risiko- og sårbarhet (ROS)

Fylkesmannen i Nordlands sjekkliste for ROS er utfylt og følger vedlagt.

A2, F/K/V-l og F/K/V-2 sett mot sør. F/K/V-l og F/K/V-2 sett mot øst.

3.0 Planfremstiling

3.1 Planforslag
Plannavn er Storgata 98 og planid er 1841-2012001. Planforslaget består av:

. plankart av 09.07.2012, målestokk 1:500 (vedlagt i A3)

. reguleringsbestemmelser av 09.07.2012

Reguleringsformålene vises på vedlagte plankart og er forretning/kontor/verksted, energianlegg,
kjøreveg, annen veggrunn (tekniske anlegg), parkering og friluftsområde i sjø. Maksimal
byggehøyde er satt til 8,0 m og maksimalt bebygd areal (BY A) er vist i plankart. Det legges ikke
opp til endringer i dagens kjøreatkomst til planområdet eller for eksisterende parkering (Pl/P2).
Bestemmelsene er utformet i henhold til gjeldende lover og kommunens vedtekter med tanke på
størrelser bygg, uteoppholdsareal, gang- og kjøreatkomst, bil- og sykkeloppstilling m.m.

Forretning/kontor /verksted

Tidligere forretning i eldre reguleringsplan er endret til forretning/kontor/verksted. Planområdet
minus trafikkareal tilhørende Statens vegvesen og friluftsområde i sjø utgjør med fylling i sjø ca.
L 780 m2. Eksisterende bygg mot E6 og nytt tilbygg mot sjø utgjør til sammen 649 m2 (BY A).
Dette gir i tilegg til krav om minimumsparkering (min. 1 p-plass pr. 100 m2 forretningsareal) en
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utnyttingsgrad på litt under %-BYA=48 % i planforslaget. Det blir da en nedtrapping i forhold til
utnyttingsgraden på %-BYA=60 % for byggeområder vest for og vest i planområdetjf.
kommunedelplan for Fauske sentrum, del Il. . --:

Fyllingsområde og område sjø sett mot sørøst. Eksisterende fylling samt naboeiendom mot sørvest.

3.2 Avfallshåndtering
Eksisterende kommunale avfallsordning opprettholdes og driftes av IRIS (interkommunalt
renovasjonsselskap ).

3.3 Klima
Det foreligger ingen opplysninger om at området har spesielle lokalklimatiske forhold, som det
må tas særlige hensyn til utover tilpasning av mulig stormflo og fremtidig havstigning. Nivå på
fylling tilpasses kotehøyde på tilstøtende naboeiendom og terreng i vest samt evt. fremtidig
videreføring av strandpromenaden. Denne er i dag avsluttet ca 70 m vest for planområdet.

3.4 Tilgjengelighet

Området har god tilgjengelighet i eksisterende kjøreveg. Universell utforming har ligget til grunn
for utforming av planforslaget og det er satt krav til tilrettelagt parkering samt sykkelparkering. I
overordnet planlegging bør det også sees på videreføring av fortau i reguleringsplan for Fauske
østre dell og i reguleringsplan for Miljøgate E6-Rv80. Eksisterende fortau stopper i dag like øst
for rundkjøring ved Statoil og det er ca 36 mme110m planavgrensningene.

3.5 Areal/formål
Planområdet er på ca. 2 384 m2. Nedenfor vises forhold mellom blant annet byggeområder og
sjøareal.

Forretnin kontor/verksted 649,0 m2

Ener ianle 28,0 m
Vegareal 224,0 m
Annen ve nn 283,0 m
Parkerin 697,0 m
Friluftsområde sjø 503,0 m
Sum 2384,0 m
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3.6 Barn og unge
Ikke aktuelt da området er et regulert forretningsområde og har vært benyttet til samme
næringsformål siden 1972. Dette blir uforandret ved ny plan.

3.7 Utbyggingsavtale
Kommunen krever ikke utbyggingsavtale.

4.0 Planprosess og medvirkning

4.1 Deltakere i planprosessen

Fauske kommune: Jan-Erik Johansen, Paul Âkerli, Am Kyrre Jakobsen og Gudrun
Hagalinsdottir.

4.2 Kunngjøring igangsatt planarbeid

Det ble meldt oppstart med annonse i Saltenposten 14.04.2012 og melding om planlegging
12.04.2012 sendt til offentlige myndigheter, naboer og andre berørte parter.

4.3 Innkomne forhåndsmerknader

Offentlge høringsinstanser

4.3.1 Kystverket, 02.05.2012

Har ingen spesielle merknader til oppstart ut fra havne- og farvannsmessige synspunkt.
Dersom en planlagt utbygging innebærer faste installasjoner som skal anlegges på
sjøgrunn eks. kai eller molo, bør man gjennomføre grunn- eller andre undersøkelser for å
kartlegge evt. negative konsekvenser. Eks. fare for utrasing, endrete strømforhold, endret
sandvandring eller lignende.

Vår kommentar: Ivaretatt i plandokumenter.
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4.3.2 Sametinget, 03.05.2012

Har ingen spesielle merknader, men viser til § 8 i kulturminneloven.

Vår kommentar: Ivaretas i planbestemmelser.

4.3.3 Tromsø Museum, 10.05.2012
Antatt utfyllingsareal basert på planavgrensning i sjø vurderes som såpass beskjedent at
sannsynligheten for konflikt med evt. kulturminner under vann vil være liten. Området er
heller ikke kjent for utbredt eldre maritim aktivitet og er preget av tidligere utfylling. Har
derfor ingen merknader til planforslaget.

4.3.4 Statens vegvesen, 16.05.2012

Atkomst til området må avmerkes/vises i plankart. For øvrig ingen merknader til oppstart.

Vår kommentar: Ivaretas i plankart.

4.3.5 NVE, 21.05.2012
lhht. NGUs løsmassekart består området av tykk havavsetning, noe som kan være
indikasjon på ustabile grunnforhold. Det bør gjøres en vurdering av om grunn- og
terrengforholdene er slik at det kan være fare for kvikkleireskred. NGIs
kvikkleirekartleggingjf. rapport 04.12.2009 har ikke påvist dette i gjeldende område, men
plandokumentene må tydelig vise at faren er vurdert og tatt hensyn tiL. Kommunen skal
påse at faren for kvikkleireskred er tilstrekkelig utredet før planen vedtas.

Vår kommentar: Ivaretatt i plandokumenter samt Rambølls geotekniske vurdering.

Direkte berørte parter og naboer

4.3.6 Tove Volden på vegne av Asbjørg Johansen m/Cam.,31.05.2012

I forlik med Skår Eiendom er det akseptert at utnyttelsesgrad endres til nødvendig for at
tilbygg skal bli ferdigstilt. Viser til klage fra Leif Johansen på nabovarsel av 31.12.2010
vedrørende fyllng i sjø og etter det man forstår har kommunen aldri fått søknad om
utfyllng i sjø. Derfor er heller ikke spørsmål om utfyllng nedfelt i forlik mellom partene.
Det ønskes at tilbygg blir ferdigstilt uten ytterligere utfylling i sjø.

Viser til at sjøgrunnen utenfor Storgata 98 allerede er utfylt med ca 4-600 m2 i L 988 av
Fauske kommune, dette ble gjort uten nabovarsel eller tillatelse fra bygningsrådet.
Utfyllngen var i strid med planene for området og de geotekniske rapportene fra
Kummeneje. Grunnforholdene i området er svært ustabile. Wårheim godkjente på
delegasjon en begrenset utfylling i 1996, men avslo ytterligere fylling i syd østlig retning
fra Brygga HotelL. Den geotekniske rapporten fra Kummeneje satte en max- grense på 7
meter øst for hotellet grunnet faren for utglidning. Vi undrer oss over om grunnforholdene
kan forandre seg så mye på 16 år, til at det nå er forsvarlig å fylle i samme område.
Minner om at til tross for geotekniske undersøkelser skjedde det utglidninger ved utfylling
av både Småbåthavna og Megasenteret. Frykter at tilsvarende utglidning kan skje ved
fylling i området. Ettersom Skårs tilbygg er perlet til grunnfjell, mens Brygga hotell står
på en fylling fra 1988 og huset i Storgata L 00 står på leirgrunn.
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Det ønskes andre løsninger enn utfylling for å løse Skårs evt. parkeringsproblemer. Eks.
omfordeling av areal, eller at Skår kjøper/leier parkeringsplasser av naboer / Fauske
kommune jf. vedlagt forslag til løsning. Man bør se helhetlig på uregulert område vest for
Skårs bygg og finne en parkeringsplan som gagner alle de tre forretningsbyggene.

Forlik basert på tidligere opplysninger Skår ga Fylkesmannen 04.04.2011, der Skår
benekter preproduksjon av rør og dette åpnes det for i detaljreguleringen. Det er tidligere
uttrykt skepsis til produksjon av rør. Behov for utendørs lagring kan igjen melde seg, om
den begrensede plassen i tilbygget skal brukes til produksjon. Tidligere har utfyllingen
som nå er bebygd vært skjemmende for nabo grunnet utendørs lagring av rør,
septiktanker, rustne konteinere, rør-hus og parkering av diverse biler og lastebiler. Det
stiles spørsmål om det kan føre til mere støy, og økt brann- og eksplosjonsfare. Om
kommunen tilater verksted er det et poeng at ikke hvilken som helst verksted kan overta
om Skår eiendom selger eiendommen.

Det påpekes at eiendommen i Storgata 100 har godtatt mer enn man normalt kan forvente
ved fortetning av sentrum. Her listes opp: 1. Opprinnelig bygg og tilbygg med lengde på
32 m, er plassert under 4 m grense mot nabo Uf. jordskifterettens dom, konvertert
målebrev og forlik med Skår Eiendom). 2. Ureglement fylling i sjø på ca 400 m2 i 1988.3.
Tilbygg er oppført i strid med reguleringsplanens utnyttingsgrad. Mener derfor at det er
nok fortetting og at ytterligere utfylling i sjø ikke tilates.

En ytterligere utfylling vil bli skjemmende, forringe bruksverdi og eiendomsverdien av
Storgata 100. Kan ikke se at en utfyllng i sentrum gagner Fauske sentrum, denne
utfyllngen glir ikke naturlig inn i omgivelsene og vil bli en ((vorte på strandlinjem).
Fyllingen og dennes biler og eventuell annen lagring vil bli synlig fra den påkostede
havnepromenaden på Fauske.

V år kommentar:
I e-post med innspil ble det nevnt at kart osv. skulle bli ettersendt pr. post, men pr. dags
dato har vi ikke mottatt dette.

1. Oppsummering generelle opplysninger i saken for å unngå misforståelser:
a. Leif Johansen skrev under nabovarsel 20.10.2010.
b. På vegne av Skår Eiendom AS fremmet Fauskebygg AlS søknad om tilbygg

mottatt av kommunen 26.10.201 O (oppdatert 02.11.2010).
c. Klage på tilbygg v/Tove Volden på vegne av Leif og Asbjørg Johansen mottatt

av kommunen 24.1 1.2010.
d. Klage på nabovarsel og fylling v/Tove M. Volden på vegne av Leif og Asbjørg

Johansen mottatt av kommunen 04.01.2011 (datert 31.12.2010).
e. Tove Volden fikk fullmakt 15.02.2011 til å håndtere all korrespondanse i

saken vedr. utbygging og utfylling i Storgata 98.
f. Søknad om fylling mottatt hos kommunen 23.02.2011 med gjenpart av

rekommandert nabovarsel 24.11.2010. Behandling utsatt i påvente av
klagebehandling jf. DPLU sak 027/11.

g. Når det gjelder forlik mellom partene går det klart frem av dokumenter ovenfor
at spørsmål om fylling allerede var kjent 31.12.2010 jf. klage fra nabo. Søknad
er mottatt hos kommunen, men ikke behandlet pga klagesak.

11



09.07.2012 et_) Plan beskrivelse

2. Når det gjelder fylling nedenfor Storgata 98 i 1988 er det lite dokumenter på saken
utover geoteknisk rapport fra Kummeneje fra 1987. Kommunen opplyser at det var
ingen arealplaner som var i strid med utfyllng på dette tidspunktet. Det er ingen grunn
til å tro at Rambøll vile anbefale videre utfyllng om ikke eksisterende fylling er
forsvarlig og korrekt utført. Når det gjelder prosessen i 1988 er en sak som burde vært
tatt opp allerede i 1988 om dette stemmer - kan ikke se at dette får tilbakevirkende
kraft for nye prosesser og fyllinger i området. Evt. utstabile grunnforholdene i området
ivaretas gjennom ny geoteknisk vurdering utført av Rambøll i 2010 og 2011.
Vurderingen tar også hensyn til Kummenejes rapport fra 1987.

3. Kommunen opplyser at det er gitt tilatelse til utfylling utenfor Brygga hotell i 1996,
men de er ikke kjent med at det er omsøkt eller gitt avslag på ytterligere utfylling sør
østlig retning fra Brygga Hotell i 1996. Se ellers kommentar i pkt. 2 vedrørende ny
geoteknisk vurdering.

4. Når det gjelder utglidning i småbåthavna så skjedde dette pga. at massene som ble
tilført området ikke ble lagt ut i sjøen etter de retningslinjer og begrensninger som var
gitt av geoteknisk konsulent. Under anleggsarbeid for Megasenteret (Amfi) ble det
under graving/peling av bygge grop oppdaget noe ustabilitet. Dette ble ivaretatt med
spunting og det var aldri snakk om noe utglidning her. For øvrig ble byggeprosessen
her gjennomført etter omfattende geoteknisk vurdering. Generelt forligger det ingen
grunn til å betvile geoteknisk vurdering utført av godkj ente firmaer. Det kreves at en
utfylling skal følge den geotekniske vurderingen og når dette gjøres vil det ikke være
fare forbundet til fyllinger på land eller i sjø.

5. Når det gjelder mottatt forslag til parkeringsløsning vil evt. parkeringsproblem for
virksomheter utenfor planområdet ikke være en del avtiltakshavers ansvar. Ellers så
har bygging av garasje vest for Skår Eiendom AS vært vurdert tidligere i prosessen,
men ble funnet for kostbar sammenlignet med utfylling. I tilegg ble forslag til garasje
presentert for Stadssalg, men de ønsket ikke denne løsningen på sin eiendom. .

6. Viser til Skår Eiendom AS uttalelse til Fylkesmannen 04.04.2011 der man svarte på
påstand om bruksendring. Det ble her opplyst at den type drift som foregår nå også
skal foregå i fremtiden. Det er heller ikke planlagt noen endringer på type drift. Når
det gjelder prefabrikasjon av rørkonstruksjoner så har dette vært en del avdriften hele

tiden og det vil som nevnt ikke bli noen endringer på dette. Det eneste som vil bli
endret er at dette nå vil foregå innendørs i motsetning til tidligere da dette også delvis
ble gjennomført ute pga. plassmangel.

7. Spørsmål om mulig skjemmende utendørs lagring av rør, septiktanker, rustne
containere og rør-hus m.m. ivaretas i planbestemmelser. Et av målene med å få et
tilbygg var å kunne få bort all lagring som tidligere måtte gjøres utendørs. Når det
gjelder parkering av biler og lastebiler kan vi ikke se hvordan dette er skjemmende for
naboer.

8. Når det gjelder spørsmål om evt. støy, brann- og eksplosjonsfare vil det som nevnt i
pkt.6 kun foregå produksjon og verkstedsarbeider innendørs. Utbygging vil derfor
være et støyreduserende tiltak som kommer alle naboer til gode. Bedriftens
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arbeidsrutiner er oppbygd i hht. arbeidstilsynets krav slik at risiko for
brann/eksplosjon er ivaretatt.

9. Type verksted som tillates uavhengig av eier ivaretas i planbestemmelser.

10. Vi er uenig i at en videre fylling vil bli skjemmende, tvert imot vil denne videreføre
strandlinjen foran Brygga hotell i stedet for dagens trapp ing av fylling. Kan ikke se at
evt. synlige biler er et problem her da dette kan sees langs hele strandpromenaden.
Evt. annen utvendig lagring er ivaretatt i planbestemmelser.

4.4 Samarbeid
Det ble avholdt oppstartskonferanse 13.07.2011 med Fauske kommune v/Jan-Erik Johansen og
Paul Erik Aakerli.

A2 og naboeiendom sett mot nord.
.

Strandområde utenfor og øst for planområdet.

5.0 Vedlegg

1. Plankart i A3, M 1 :500

2. Plan vist på ortofoto i A3, M 1 :500

3. Planbestemmelser

4. Kopi av oppstartsmelding, annonse og innkomne forhåndsmerknader
5. ROS-sjekkliste

6. Geoteknisk vurdering, Rambøll Norge AS 30.06.2012, 17.12.2010 og 17.02.2011

Alle dokumenter leveres i ønsket format (pdf, word og sosi) i henhold til avtale med Fauske
kommune.
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§ 1

GENERELT

Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med
reguleringsgrense. Området reguleres til følgende formål:

1. Bebyggelse og anlegg: Forretning/kontor/verksted, Energianlegg.
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Kjøreveg, Annen veggrunn - tekniske anlegg,

Parkerin.gsp lasser .
3. Bruk og vern av sjø og vassdrag: Friluftsområde i sjø.

§2

Plan erstatter del av "Reguleringsplan for Fauske østre del l" vedtatt av kommunestyret den
02.07.1998.

§3
BEBYGGELSE OG ANLEGG

Bygninger skal oppføres med fasader som ved materialvalg, form, farge og vindusinndeling
harmonerer med bebyggelsen omkring. Bygninger skal tipasses terreng for å unngå større
skjæringer, fyllnger, murer o.l. Ubebygde deler av tomtene skal gis en tiltalende utforming.

3.1 Forretning/kontor/verksted, F/KN-l - F/KN-2.

a) Eksisterende bygning på F /KN -1 kan opprettholdes og vedlikeholdes i sin nåværende
størrelse og utforming. Eventuell endring av bebyggelsen må tilpasses eksisterende
bebyggelse med hensyn til form og materialvalg. Det samlede bebygde areal (BY A)
skal ikke overstige 376 m2.

b) På område F/K/V-2 kan det oppføres bygning i to etasjer med maksimal byggehøyde
på 8,0 m målt fra gjennomsnittlg planert terreng. Det samlede bebygde areal (BY A)
skal ikke overstige 273 m2.

c) Innenfor F/K/V-1 og F/K/V-2kan verksted kun benytes ti aktiviteter relatert til
rørleggervirksomhet.

d) Utendørsområder skal til en hver tid holdes så ryddig som mulig. Beholdere /
containere for oppsamling av avfall skal plasseres nærmest bygget innenfor området
Vegl eller avskjermes ved levegg, beplantning eller tisvarende.

3.2 Energianlegg, TL.

a) Eksisterende trafostasjon kan opprettholdes og vedlikeholdes i sin nåværende størrelse

og utforming.
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§ 4

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

4.1 Kjøreveg, Vegl.

a) Eksisterende kjøreveg, Vegl med atkomst ti F/K/V-l og F/K/V-2 kan opprettholdes

og vedlikeholdes som tidligere.

4.2 Annen veggrunn - tekniske anlegg, Al-A2.

a) Innenfor nødvendig trafikkareal inngår annen veggrunn som grøfter,
skjæringer/fyllnger, plass til snøopplag osv. i forbindelse med eksisterende veg.

b) A 1 inngår delvis i eksisterende parkering tilknytet F /K/V -1. Det tilates opparbeiding
av fortau.

c) A2 er eksisterende gangareal langs F/K/V-l og F/K/V-2. Det tilates opparbeiding av
fortau mot E6.

4.3 Parkering, PI-P3.

a) Innenfor område Pl avsettes det minimum 1 parkeringsplass pr 100 m2
forretningsareal i F/K/V-l og herav skal 5 % være avsatt til personer med nedsatt
funksjonsevne. Innenfor Pl avsettes det rom for sykkelstativ med minimum 4
sykkelplasser.

b) Innenfor område P2-P3 kan eksisterende og private parkeringsplasser tilknyttet
næringsdrift i F/K/V-l og F/K/V-2 opprettholdes og vedlikeholdes som tidligere.
Herav skal 5 % være avsatt til personer med nedsatt funksjonsevne.

§5
BRUK OG VERN AV SJø OG y ASSDRAG

5.1 Friluftsområde i sjø, FRLY-l.

a) Innenfor området regulert til friluftsområde i sjø skal det ikke plasseres anlegg som er
ti hinder for fiske eller alminnelig båttrafikk gìennom området. Området FRL V-l skal
benytes til friluftsliv, rekreasjon og fiske. Det er ikke tilatt med tekniske
installasjoner i dette området.

§6
DIVERSE BESTEMMELSER

6.1 Utbygging - rekkefølgebestemmelser.

a) Før gìennomføring av fyllng i sjø skal det av fagkyndig personell gìøres en
geoteknisk vurdering av området.
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b) Vedlagt byggesøknad skal det følge en sìtuasjonsplan som viser atkomst, byggets
plassering, parkering, sykkelparkering, m.m.

c) Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller levninger, for
eksempel ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, som
viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes
kulturminnemyndìghetene omgående, jf. Lov 9. Juni 1978 nr. 50 om kulturminner, §
8. Sametinget skal ha særskilt varseL.

6.2 Tilgjengelighet

a) Bygg og uteområder samt atkomst til bygninger skal i størst mulig grad utformes slik
at det sikres tilgjengelighet for alle i tråd med teknìsk forskrìft. Alle tìtak i
planområdet skal etterstrebe unìversell utformìng.

6.3 Energi

a) Bygninger skal tilfredsstìle krav tì energieffektìvìtet og -forsynìng som fastsatt i den
tì en hver tid gjeldende teknisk forskrift.

6.4 Støy

a) Alle boenheter/bygninger med støyfølsom bruk skal ha støynivå mindre enn Lden 55

dB på uteplass og utenfor rom tì1 støyfølsom bruk. Utenfor soverom skal maksimalt
støynìvå i natt perioden (23-07) ìkke overstige LSAF 70 dB. Krav tì ìnnendørs støynivå
skal være tìfredsstil med de krav tìluftskìfte/ventilasjon som følger av teknìsk

forskrìft.

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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FYLKESMANNEN I NORDLAND
Kommunal- og beredskapsavdelingen

Sjekkliste for kommunale
areal-, regulerin.gs-, og bebyggelsesplaner.

VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett - men den kan brukes som et hjelpemiddel i den
kommunale planprosessen vedrørende risiko- og sårbarhetsforhold ved utarbeidelse av
arealplaner. Også andre forhold enn de som er oppført her vil kunne ha betydning for
planarbeidet.

Forslagstiler må redegjøre for hvordan hvert enkelt punkt er tatt opplbehandlet i arealplanen.
Alle punkter skal være vurdert, og avklares i forhold til om de virker inn på arealbruen.

Nyttig bakgrnsmateriale i forbindelse med risiko og sårbarhet og arealplanlegging kan bL.a.
være:
. "Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser" (DSB 1994)

. "Retningslinjer for Fylkesmannens bruk av innsigelse i plansaker etter plan- og

bygningsloven. Sikkerhets- og beredskapsmessige hensyn i den kommunale planleggingen"
(DSB 1997)

. Rundskriv GS-1I0 1 - "Rundskriv om fylkesmennenes praktisering av innsigelsesinstituttet på
beredskapsområdet" (DSB 2001)

. Rundskriv T -5/97 - "Arealplanlegging og utbygging i fareområder" (MD 1997)

Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan:

Detaljregulering for Storgata 98, Fauske
- - - - - - - - -- - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Jord -/leire-/løsmasseskred Nei

Kvikkleire, ustadi ennforhold Nei

Steinras, steinspran Nei

Is-/snøskred Nei

K' ente historiske skred, utbredelse Nei

Flomfare Nei

Sprin flo Nei

Flomsonekart, historiske flomnivå Nei

Sterkt vindutsatt, storm/orkan etc. Nei

Menedbør Nei

Store snømen der Nei
Ike kjent, men ivaretas i TEKlO.

Radon Nei

Annet (ustabile grnnforhold)
Det stiles krav om grunnundersøkelse i

Ja bestemmelsene.

Utbyggingsplaner (boliger,
fritidsbebyggelse, næring/industri,
infrastruktur etc.) i nærheten av:

drikkevannskilder, nedbørsfelt,
grunnvann
landbrusareal
oppdrettsanlegg m.m.

~ vurdere nødv. tiltak, båndle in etc.

Nei
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Brann eks los' on ved industrianle Nei

K' emikalieutslipp o.a. forurensnin Nei

Nei

Lagringsplass for farlige stoffer f.eks.
industrianlegg, havner, bensinstasjoner, Nei
radioaktiv la in

Nei

Anlegg for deponering og destrsjon av

farli avfall

Nei

Strålin sfare fra div. installas . oner Nei

Gamle fyll lasser Nei

Forurenset grunn og sjøsedirnenter, endret
bruk av arnle industritomter

Nei

Militære o sivile skyefelt Nei

Dum eornråder is' ø Nei
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Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som
kan inntreffe på nærliggende transportrer
utgjøre en risiko for området?hendelser på veg Nei

hendelser på jernbane
hendelser på sjø/vann
hendelser i luften

E6 går like nord for området, men det er
ikke registrert ulykke i det aktuelle
området.

Veger med m e transport av farlig ods Nei

UL kkesbelastede ve er Nei

Stø soner ved infrastrtur Nei

Sykehus/helseinstitusjon Nei

Nei

Skoleibarneha e Nei

Fl lass Nei

Vikti veil' ernbane Nei

Jernbanestas' on/ussterminal Nei

Havn Nei

Vannverk/kraftverk Nei

Undervannslednin er/kabler Nei

Bru/Demnin Nei
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Tove Marie Volden

Hovsvingen 19

2069 Jessheim

Jessheim den 20. mars 2013

Fauske kommune

Vedl Gudrun Hagalinsdottir,

Jan Erik Johansen og Jan Ivar Karlsen

Anmodning om tilbaketrekking av offentlig ettersyn, samt ny
behandling i planutvalget, angående detaljregulering av
Storgata 98 grunnet feil og mangler i Planbeskrivelsen.

Viser til telefonsamtale med Gudrun Hagalinsdottir 15. februar 2013, der
undertegnede viste til feil og mangler i plan beskrivelsen og ba om at den ble
trukket tilbake fra offentlig ettersyn inntil dette er rettet. Hagalinsdottir ba om en
skriftlig henvendelse, og sa hun ikke kunne gjøre noe basert på en muntlig samtale.
Undertegnede har vansker med å forstå dette, ettersom Fauske Kommune sitter
med de samme opplysninger som undertegnede.

Undertegnede stiler også spørsmål ved at detaljreguleringen, som skal ligge til
offentlig ettersyn i 6 uker, legges ut på et tidspunkt der både skolens vinterferie og
påskeferien kommer innenfor disse 6 ukene.

Feil og mangler i plan beskrivelsen: 

Planbeskrivelsens forside stemmer ikke overens med tomtegrensene:

I felt Veg 1 eier Fauske kommune en del av dette tomtearealet.

Angående punkt 1.4 Hensikten med planen:

I planbeskrivelsen kommer det ikke fram at detaljreguleringen finner sted grunnet krav fra

Fylkesmannen og Fauske kommune. Selv om det nå er inngått forlik med nabo angående

tomtegrense og godtar at tilbygg blir stående, mener undertegnede det er viktig at det i teksten

kommer frem at detaljregulering finner sted for å få godkjent tilbygg som er oppført i strid med

gjeldene reguleringsplan (Undertegnede mener det er viktig at dette kommer frem i offentlige
høringsdokumenter, da dette ikke har kommet fram i artiklene publisert i Saltenposten).

Viser til Fylkesmannens sitat:



((Fylkesmannen opphever Fauske kommunes rammetilateIse for oppføring av tibygg i Storgata 98.

Titaket er i strid med reguleringsplanens bestemmelse om utnyttingsgrad. Det er lagt til grunn feil
tomtestørrelse og kommunens tolkning av reguleringsbestemmelsen kan ikke godtas. Partene er
uenige om hvor tomtegrensen går, og Fylkesmannen forutsetter at tilatelse ikke gis før denne er
endelig avklart. Kommunen må også vurdere hvorvidt tiltaket er i samsvar med reguleringsformålet,)

Viser til Fauske kommunes vedtak den 22.06.2011 sitat:

((Fauske kommune har etter en helhetsvurdering av tiltakets omfang, de protester som er innkommet

samt Fylkesmannens brev av 19.05.2011, konkludert at tiltakshaver utarbeider en

deta/jreguleringsplan for angjeldende tiltak på eiendommen i Storgata 98)). i brev av 19.05.2011
opphever Fylkesmannen i Nordland gitt ramme-/igangsettingstilatelse for oppføring av tilbygg på

eiendommen Storgata 98. Omsøkte tiltak står således uten tilatelse

i gitt rammetilateIse var det en forutsetning at bygget ble ført opp min. 4,0 m fra felles grense med
eiendommen gnr. 103 bnr. 218. Av jordskiftesak framkommer at avstand til fellesgrense er mindre

enn 4,0 m, hvilket betyr at forutsetningen i gitt rammetilateIse ikke lengre er tilstede.))

Angående punkt 1.5 Gjeldende planverk:

Viser til bilde til venstre fra gjeldene reguleringsplan for Fauske østre del l, dette bildet er ikke

oppdatert etter Fauske kommunes kartforretning (oppmåling)på eiendommen øst for Storgata 100

(markert med gult). Grense mot Fauske kommunes parkområde(markert med grønt) ligger lengre
mot øst enn det her er illustrert.

Angående punkt 1.6 Konsekvenser av endret plan:

%-BYA er i Norsk Standard 3940 angitt som det areal som bygningen opptar av terrenget. Bruttoareal

er areal av måleverdige deler begrenset av ytterveggs utside. Bruttoareal for en bygning er summen

av bruttoarealene for bygningens etasjer, inklusive innskutte etasjer og gallerier, og loft og kjeller.

. Undertegnede mener at bruken av %SY A medfører usikkerhet i forhold til byggets
størrelse i fremtiden. En eventuell framtidig godkjenning av utfylling i sjøen, eller
endring av høyde begrensning, kan medføre at dette bygget kan utvides ytterligere.

a. Feil i søknad og saksbehandling av tilbygg har ført til at bygningsmassen i Storgata
98 er for stor i forhold til gjeldene reguleringsplan.

b. Forlik vedrørende nabogrense gir eier av Storgata 100 tilatelse til dispensasjon fra
dagens reguleringsplan, eller økning av utnyttingsgrad i den grad det er nødvendig

for at tilbygget få stå.

. Undertegnede ønsker av den grunn at det i fremtiden settes begrensning for tilat
bruksareal i Storgata 98 og foreslår at eiendommen i Storgata 98 ikke reguleres ved bruk
av %BYA, men heller reguleres ved bruk av Tilat bruksareal (T-BRA) og da begrenset til
den bygningsmassen som er på eiendommen i dag (det bør også tilføyes også at
bygningsmassen ikke kan bli høyere enn i dag).

§ 3 - 5 Tillatt bruksareal (T-BRA) Tillatt bruksareal for bebyggelse for en tomt angis i m2 og skrives T-

BRA = 00 m2. Bruksarealet beregnes med utgangspunkt i Norsk Standard 3940, men med følgende

endringer: Uinnredete bygningsvolumer som tilfredsstiler standardens krav til høyde og bredde

inngår i beregningsgrunnlaget. Det skal ikke gjøres fradrag for kanaler, sjakter, skilevegger og tykke



innervegger. For bygninger med etasjehøyde over 3,0 m, beregnes tilatt bruksareal som om det var
lagt et horisontalplan for hver 3; m. Overbygd, åpent areal (aPA) mer enn 1,0 m innenfor kant av

takoverdekning går inn i beregningsgrunnlaget.

. Angående parkeringsplasser er de allerede opparbeidet og i bruk, men det bør likevel
stilles krav til oppmerking av tillate parkeringsplasser i fremtidens plankart.

. Fotoet som er brukt for å ilustrere Al og naboeiendom bør erstattes, da det ikke viser hele
Al, gir en dårlig framstillng av naboeiendommen og heller ikke viser eksisterende bygg og
tilbygg i storgata 98. Foto under viser alle overnevnte og E6, tatt fra gang og sykkelsti:

.

a. Det bør tilføyes i planforslaget at etter forlik med Skår Eiendom har Storgata 100
veirett på ((veien A2)) .

b. Det bør bemerkes i planen atdet på A2 ikke skal parkeres kjøretøy, lagres noe eller
på annen måte hindre ferdsel for Storgata 100 på A2.

Lastebilen er parkert på A2 og hindrer sikt mot E6 og hindrer kjøring på veien A2.

. Bildebruken i punkt 1.6 sier ingenting om hvilke konsekvenser endret plan har for nabo,

undertegn ed synes det er viktig at det er med et foto som viserbåde eksisterende bygg og
tilbygg:.
r"



. Undertegnede ønsker som kjent ingen omregulering fra dagens kontor og lager, til også å
omfatte verksted.

((For å ivareta eksisterende verksted for prefabrikkering av rørkonstruksjoner (sveising) medtas
derfor formål for verksted i tilegg til forretning/kontor.))

a. Ti Fylkesmannen benektet Skår preproduksjon, samt oppga at en endring av
reguleringsformålet ikke var nødvendig sitat:

((Volden har anført at virksomheten skal utvides ytterligere og inkludere preproduksjon av rør og

installasjoner. Dette er etter hennes oppfatning mer i retning av industri, og innebærer en
bruksendring.)) ((Skår har i brev hit datert 4. april 2011 sagt at det i bygget har vært

rørleggervirksomhet siden 1972. Type drift har vært den samme hele tiden, og det vil ikke bli noen

endringer når det gjelder dette. Oppdragsmengden og antall ansatte har økt, og plassmangel er
årsaken ti at en ønsker å bygge ut.)) ((Fylkesmannen forutsetter at kommunen ved sin nye behandling

av saken foretar en vurdering når det gjelder virksomheten på eiendommen og hvorvidt denne er i
samsvar med reguleringsformålet.))

. /1972 overtok rørleggerbedriften ((Rør Nilssom) Oppegårds mel lager. Bedriften foretok

begrenset med sveising utendørs, dvs. enkelte dager i kortere perioder av dagen.

. Undertegnede har ikke noe i mot at overnevnte begrensede sveising som harforegått siden
1972 flyttes innendørs, om de rette instanser finner dette forsvarlig, men er i mot en

utvidelse av virksomheten i retning preproduksjon av rør og konstellasjoner - som etter

undertegnedes oppfatning er industri.

. Undertegnede mener tilbygget gir mye mere skygge enn planforslaget framstiler det som.
Sitat: ((For naboeiendommen i øst gir det nye tibygget (F/K/V-2) noe økt skygge. Men det gir

mindre skyggevirkning enn eksisterende bygg (F/K/V-1)som kaster skygge noe ut over

ettermiddagen. ))

Foto fra hagen i storgata 100 viser at tilbygget tar betydelig sollys, samt framstår som svært ruvende.



. I planbeskrivelsen står det at det nye tilbygget sperrer for innsyn til brygga hotell og litt av

ytre del av Fauskevika. Fotoet viser at mye av utsikten til ytre del av Fauskevika er borte:

. Det står skrevet at redusert utsikt mot sjø vii være begrenset og utgjør ca. 25 grader (7 %).

Dette er undertegnede uenig i ettersom Storgata 100 ikke har 365 grader utsikt til sjø.

Tapet av utsikt mot sjø må sies å være langt større.

. I planen står det skrevet at generelt vii man med naturlig fortetning av sentrumsområder

forvente noe redusert utsikt. Undertegnede mener denne setningen bør fjernes ettersom
eiendommen i Storgata 100 har mistet utsikt i to tidligere byggeprosesser hos naboer mot
sør/vest (eksisterende bygg i storgata 98 og brygga hotell) i tilegg til at strandlinjen er

fullstendig endret grunnet enorme utfyllnger - dette må sies å være mere enn det man
naturlig kan forvente.

. Det er i punkt 1.6 Konsekvenser av endret plan ikke nevnt hvilke konsekvenser det har fått

for nabo at nåværende reguleringsplan ikke ble fulgt.
Storgata 100 vile hatt høyere bruks- og tomteverdi, samt hatt bedre muligheter til

fremtidig utnyttelse om dagens reguleringsplan hadde vært fulgt.
a. Opprinnelig bygg skulle ((Være som den en) dvs uten tilbygg av noe slag.

b. Eventuell bygg på eiendomstomten skulle være mye mindre enn tilbygg som nå er

oppsatt (Det var inntegnet et fritstående bygning i en etg. i flukt med Brygga Hotell).

· Dette ville medført mindre tap av ettermiddagssol for storgata 100.
· Det nye tilbyggets plassering setter en stopper for at Storgata 100 i

framtiden vil kunne tilknyttes sjøgata, noe som ville gitt bedre
utnyttingsmuligheter for eiendommen i Storgata 100 i framtiden
Førøvrig søkte vi Fauske kommune om vei til Sjøgata før tilbygget var

oppført, men fikk avslag fra Aakerlie.

. Undertegnede mener det ikke er grunnlag for plan beskrivelsens konklusjon i punkt 1.6 og

mener denne setningen bør fjernes:

((Oppsumert vurderes tiltaket å gi små negative konsekvenser for tilgrensende eiendommen)



Angående punkt 2.0 Registreringer:

Angående punkt 2.1 Planområdet:

Undertegnede mener oversiktsfoto burde vært mer detaljert.

Angående punkt 2.2 Eksisterende arealbruk:

. Det mangler foto av eksisterende bygg sett fra øst.

Angående punkt 2.5 Energi:

. Varmepumperør lagt i sjøen ligger ikke bare sør for eiendommen i Storgt 98, men er

også lagt uten tillatelse på sjøgrunn sør for Storgt 100. Inntaket ligger for øvrig helt i

tomtskillet (på det som før forlik lå inne på eiendommen til Storgt 100) og er
skjemmende.

o På dette grunnlag ville vel de fleste krevd dette fjernet, eller å få tilgang på

energi.

. Det står i planbeskrivelsens punkt 3.5 også at energianlegg skal være 28 m2, hva

menes med det?

Angående punkt 2.6 Grunnforhold:

. Undertegnede savner å få tilsendt dokumenter nevnt i dette punkt.

Angående punh:t 2.8 Støy:

. Angående støy fra bedriften som angivelig vil bli mindr når sveisingen blir flyttet inn,

dette gjelder nok bare så lenge produksjonnen ikke trappes opp.

Angående punkt 3.0 Planfremstiling:

Angående punkt 3.1 Planforslag:

Angående Forretning/kontor Verksted: Planområdet i Storgata 98 er i dagens matrikkel/kart ca. 1580
m2 og er planlagt å bli 1780, undertegnede får det da ikke til å stemme at planlagt utfylling er på 160

m2..

Angående punkt 3.5Areal/formåL.:

Etter undertegnedes oppfatning er framstilingen av dette punktet uklart og bør rettes på. Fauske
kommune vegareal på ca. 30m2 (mellom Skårs 103/1385 og Brygga hotells 103/1384) er her tatt

med.. Det manglerogså vesentlige opplysninger om eksisterende areal (1580m2 i følge

matrikkel/kart) , areal på tidligere fyllng i sjø samt planlagt utfyllng i sjø, med fyllngsfot. Det bør
også legges ved en målsatt beskrivelse av fyllngen.

. Undertegnede Får ikke tallene her til å stemme. Sum 2.384m2 - 503m2 (Friluftområde

sjø) =1881m2 trekker man så fra Fauske kommunes vegareal på 30m2 (mellom Skårs

103/1385 og Brygga hotells 103/1384) gjenstår et areal på 1831m2
Om planområdets areal skal økes fra dagens matrikkel på 1580m2 til 1831m2 er

differansen et areal på 251m2 er dette den reelle fyllngen? Om så er tilfelle er

fyllngene 188m2 større enn forespeilet.



. Av arealet på 1580 m2 har Skår Eiendoms målebrev på to parseller med samlet

bruttoareal på 1046,8m2 (103/101 Krio: 936 m2 og 103/1385: 110,8m\ resten er

utfylling i sjø, bør ikke det bemerkes?

. Det er i tillegg gjort fyllinger i sjøen under grunnarbeider og bygging av tilbygg (stein,

grus og murvegger utskåret fra opprinnelig bygg som er dumpet i sjøen)Er dette

arealet tenkt til å nngå i omsøkt utfylling i sjøen?

Angående punkt 3.7 Utbyggingsavtale:

Foto til høyre viser ikke hele fyllingsområdet og viser dermed ikke det som allerede er utfylt nylig..

Angående punkt 4.3.4 Statens vegvesen:

Her ser vi at pilene som markerer felles innkjøring, mangler i plankartet.

Angående direkte berørte parter og naboer:

Angående punkt 4.3.6 Tove Marie Volden på vegne av Asbjørg Johansen ni/fam.,
31.05.2012:

På side 11 Framstår setningen uklart. Sitat:

((Forlik basert på opplysninger Skår gav Fylkesmannen 04.04.2011, der Skår benekter preproduksjon

av rør og dette åpnes for i detaljreguleringen. Det er tidligere uttrykt skepsis til produksjon av rør.))

Denne setningen er lett å misforstå og bør erstattes: Helt siden vi leste et intervju Skår gav

Saltenposten har nabo i Storgata 100 vært skeptisk til at Skår varslet en utvidelse av bedriften til også

å omfatte preproduksjon av rør og konstruksjoner. Dette benektet så Skår i brev til Fylkesmannen

den 4. april 2011 og sier sitat: ((Oppdragsmengden og antall ansatte har økt, og plassmangel er

årsaken til at en ønsker å bygge ut)). Dette forholdt vi oss til som en sannhet på det tidspunkt da

enken etter avdøde Leif Johansen inngikk et forlik med Skår Eiendom i februar 2012, vi stiller oss av

den grunn undrende til at det nå i denne detaljreguleringen igjen snakk om preproduksjon.))

Vil også legge til at på det tidspunkt undertegnede skrev innspill i forhold til varslet detaljregulering, t

forholdt vi oss til varslet størrelsen på utfylling i sjø ved rekommandert nabovarsel mottatt 18.



desember 2010. Det var da varslet en utfylling som var vesentlig større enn den som forespeiles nå,

eiendommens samlede bruttoareal var tiltenkt å utvides til 1990m2 - noe som vil føre til at

utfyllingen ikke ville gli naturlig inn og ville blitt som em) vorte på strandlinjem)

Angående punkt 1. Oppsummering generelle opplysninger i saken for å
unngå misforståelser:))

Punkt a. til g. er en meget forenklet, og gir til tider en feilaktig framstillng aven lang og komplisert
saksprosess og bidrar til nettopp misforståelser for utenforstående som måtte lese dette.

Om punktene a. til g. skal stå i planbeskrivelsen bør de rettes på, og suppleres med en hel rekke
viktige hendelser og vedtak som ikke er nevnt her.
Viktige elementer som møte på kommunehuset Den 1. desember 2010 med alle berørte parter, der

det blir det bestemt at grunnarbeidene til tilbygget må stoppe grunnet klage fra nabo og en
innrømmelse om at utnyttngsgraden for tiltaket er for høy, men påpekt at Skår kan søke utfyllng i

sjøen. Så at Skår får tilatelse til at grunnarbeidene bli fulført for at bakgården skal kunne benyttes
til parkering.

Så at Fauske kommune gir tilbygget rammetilateIse og igangsetteIses tilatelse til tilbygget, til
tross for at grensene ikke er plassert mellom naboene. Aakerli ga sågar tilbygget

forhåndsdispensasjon fra 4 meters regelen, men viste til at Skår bygde på eget ansvar og i så måte
måtte stå til rette for erstatningskrav.
Kommunen vii heller ikke gi undertegnede oppsettende virkning(slik at det ikke blir bygd noe før

. alle sider av saken er behandlet) Aakerli feilnformerer så undertegnede om at vi ikke kan be
Fylkesmannen om oppsettende virkning før saken er behandlet i planutvalget. Slik gir kommunen

Skår anledning.til å bygge en hel mnd. før klagesaken fra undertegnede kommer opp i Planutvalget

- der Aakerli ikke legger frem undertegnedes klage, men legger med søknad om oppsettende

virkning angående grenser slik at det for rådmannen i Fauske ser ut som en ren nabogrense sak og
ikke noe om for høy iitnyttelsesgrad - rådmannen anbefaler avslag, noe planutvalget vedtar.

Fylkesmannens avgjørelse om å stoppe tilbygget er ikke nevnt. Der fylkesmannen gir kritikk av
både utbygger og Fauske kommune, pålegger kommunen føringer i videre behandling.
Så Jordskifterettens avgjørelse som plaserer tilbygget innenfor 4 meters grense mot nabo.
Så Fauske kommunes vedtak som førte til at tilbygget sto uten tilatelse.
Leif Johansens dødsfall er ikke nevnt og forliket enken inngikk med Skår da hun ikke hadde

overskudd eller økonomisk mulighet til å kjempe videre.
Ingen av disse viktige sakene er nevnt - det er da paradoksalt at man i overskriften sier man vii

unngå misforståelser.

Angående la.:
Dette bør tilføyes punkt la.:
Fylkesmannen kommentar til Fauske kommune i brev den 07.04.2011: sitat: ((For øvrig kan det her

bemerkes at det ved nabovarslingen ikke fremgikk at tiltaket var i strid med reguleringsplanen, noe
som er av vesentlig betydning. Det er stor forskjell på å samtykke til tiltak som er i samsvar med plan

og lovgivningen for øvrig, og å samtykke til et tiltak som ikke er deV).



Angående le.:
Sitat 1 c) ((Klage på tilbygg vITove Volden på vegne av Leif og Asbjørg Johansen mottatt kommunen

24.11.2010)). Klage ble sendt den 23. 11.2010 altså lenge før kommunalt vedtak i saken som først
kom først 1. mars 2011. Det bør derfor tilføyes at klagen kom før klagefristens utløp.

Angående ld.:
Leif Johansen mottok rekommandert nabovarsel den 18. desember2010, klage ble sendt både

Fauske kommune og Skår Eiendom 31. desember 2010. Det bør tilføyes at klagen var levert før
klagefristens utløp.

Angående le.:
Tove Marie Volden har hatt muntlig fullmakt fra Asbjørg og Leif Johansen, fra første henvendelse
til Fauske kommune og Skår eiendom, lenge før 15. februar 2011. Alle brev har også vært tilsendt
og godkjent av Asbjørg og Leif Johansens, deres sønn Ketil Johansen og deres eldste datter Lisbeth

Anita Rød.

Angående lf.:

Det står skrevet at Kommunen har fått kopi gjenpart av rekommandert nabovarsel 24.11.2010 - det
er mulig Skår skrev nabovarslet på denne datoen, men det som er interessant i denne

sammenhengen er å vite når det ble mottatt av Leif Johansen og det var den 18. desember 2010.

At Fauske kommune har mottatt søknad om (utbygging og) utfylling den 23. 02.2011 er for oss

ukjent. Undertegnede fikk mai i fra Vårheim om at kommunen har registrert Leif Johansens klage på

utfylling i sjøen, men legger den til side inntil videre da kommunen ikke har mottatt søknad om

utfylling fra Skår Eiendom - siden hørte undertegnede ikke mere om fylling i sjøen

Det står at behandling ble utsatt jf. DPLU sak 027/11. Om det med dette menes Jordskiftesak?

angående nabogrense, er det på sin plass å nevne at Skår var den som krevde jordskiftesak.

(Da Leif Johansen mottok plantegning i rekommandert nabovarsel om utfylling i sjøen satte han
spørsmål ved matrikkel! ikke synes grenseinntegningen stemmer med hans erindring av grense stein
mellom eiendommene. Det stemmer heller ikke med eldre kart han har. Fauske kommune prøver
ikke å finne ut av dette, men Vårheim anbefaler Leif Johansen å søke om kartforretning, og sier

byggesaken blir utsatt inntil grensen mellom eiendommene blir oppgått. Leif Johansen ba så om
grensegang mellom eiendommene, og fikk dato for dette først i februar 2011, så utsatt til
snøsmelting i mai. Skår er gjort oppmerksom på dette og på at gamle kart viser en annen grenselinje

mellom eiendommene, der tilbygget vil bli stående for nært nabogrense. Skår avslår å gå opp
grensen og går direkte til Jordskiftesak uten behandling av grensen med Fauske kommune.)

Angående 19.:

For det første forliket mellom Skår Eiendom og Asbjørg Johansen har ingenting med utfyllingssøknad

å gjøre. Dette er to forskjellige saker, noe det er viktig å merke seg, forliket kommer i stand i



forbindelse med jordskiftesak. At nabo har kjennskap til at Skår Eiendom ønsker en utfylling, som

ikke er hverken behandlet eller godkjent, har ingen ting med saken å gjøre.

At Fauske kommune har mottatt en søknad om utfylling fra Skår Eiendom, som de ikke hargjort

undertegnede oppmerksom på har heller ingenting med saken å gjøre.

At Skår blir hindret behandling av utfyllingssøknad grunnet eget krav om jordskiftesak er et

paradoksalt. Hadde Skår gått med på Leif Johansens krav om Kartforretning, kunne grensesaken

vært løst på et mye tidligere tidspunkt før tilbygget i det hele tatt var reist. I en kartforretning ville
også Fauske kommune måtte ha bidratt i større grad for å finne forklaring på hvorfor grensene er

forskjøvet lengre øst i nyere kart.

Hele denne saken angående både utfyllingssøknaden og byggesaken i forbindelse med tilbygget er

snudd på hodet i forhold til det som er vanlig praksis. Man må da først søke utfyllng før man bygger.

Angående punkt 2.

Sitat: ((Når det gjelder fyllng nedenfor Storgata 98 i 1988 er det lite dokument på saken utover

geoteknisk rapport fra Kumenje fra 1987J) - Dette kan jo tyde jo på at utfyllingen ikke var berettiget.

Edgar Skår har sagt at utfyllingen ble gjort av Fauske kommune. Undertegnede har en kopi av et

dokument fra Totalprosjekt-Nord AlS som bekrefter at Fauske kommune er Byggherre for prosjekt
fylling Sjøgata østre (datert 23.03.88, Justert den 21.06.88 signert GOH.) Her viser her vises

Massefordeling på den enkelte tomt, men Eiendommen i storgata 98 er ikke tatt med.

Reguleringsplan for Sjøgata, vedtatt 25.06.85, erstattet 04.05.2005, viser at fyllingene skulle stoppe

før storgata 98. Det var heller ikke planlagt vei til Storgata 98 fra Sjøgata, da parkeringsplasser var

tiltenkt å sperre for en slik mulighet. Dette støttes av fler dokumenter fra Kumenje (se punkt 3 der
det er bruktrapporter og retningslinjer fra 1987 - fylling lagt i 1988 )

Angående punkt 3.

Ser at Fauske kommune ikke er kjent med at det er gitt begrensninger i forhold til ytterligere fylling i

sørøstlig retning. Det er merkelig ettersom undertegnede har fått kopi hos kommunen på

dokumenter der dette er skrevet.

Vedlegger kopi av Fauske kommunes møtebok Møte nr 10/96 angående utvidelse av fylling utenfor
Brygga hotelL., Kumenje ved Jarle Nestvold Viser til rapport 0.6039 av 04.06.87 Som konkluderte med

at det var svært begrensede muligheter til utfylling. Legger ved Kumenjes beskrivelse og Skisse for

utfylling, der undertegnede har hentet opplysninger om omtalte begrensninger i utfyllingen i 1996.

er hentet fra (Skissen viser at fyllingen ikke skulle legges lengre enn rett nedenfor for vei som går på
motsatt side av e6, på linje med trafostasjon vest for Storgata 98).

Angående punkt 6.

Etter det vi kan se har Skår benektet preproduksjon av rør, og sagt at utbygging skjer på grunnlag av

plassmangel



Angående punkt 9.

Det er da ikke alle typer verksted som kan ligge så nært bebyggelse.

Angående punkt 4.4 Sammarbeid:

Foto til høyre er ikke representativt for strandområdet øst for planområdet, da det er tatt

undertrefelling. Foto under viser tomteskille og utsikt mot øst.

Har dere glemt et punkt?

Vi savner inntegning av beplantning og forskjønning av området som Ketil Skår har forespeilet oss.

Det kan nevnes at det har vært flere artikler i Salten posten etter intervjuer med Skår Eiendom der

familen Johansens og undertegnedes navn har vært nevnt, uten at fakta i saken har vært korrekt
framstilt. Undertegnede har med fult navn blitt framstilt nærmest som den som setter kjeppene i
hjulene for en kurant utbygging ettersom det ikke har kommet fram at utbyggingen har vært
lovstridig. Dette har familen reagert på men ikke valgt å forfølge i media. Det dermed viktig for

oss at papirer i saken som legges ut til offentlig ettersyn er korrekte.

Om dette brevet mot formodning ikke taes til følge, anmoder undertegnede om utsatt frist for

innspill, ettersom vi har 3 uker ferie i denne perioden i tillegg til jobbreise på 10 dager. Viser til at

Ketil Skår fikk utsatt jordskifterett grunnet ferie.

Med hilsen
Tove Marie Volden



Tove Marie Volden

Hovsvingen 19

2069 Jessheim

Jessheim den 14. april 2013

Fauske kommune

Vedl Gudrun Hagalinsdottir,

Jan Erik Johansen og Jan Ivar Karlsen

Tilsvar angående planbestemmelser og plankart vedrørende
detaljregulering av Storgata 98 (har tidligere sendt inn klage på
feil og mangler i Planbeskrivelsen).

Angående § 3Bebyggelse og Annlegg:

Angående §3.1 Forretning /kontor/verksted, F/K/V-l- F/K/V-2.

al Undertegnede synes teksten i dette punktet er litt uklart formulert, noe som kan gi rom for
misforståelser.

Sitat: (( eventuell endring av bebyggelsenmå tilpasses eksisterende bebyggelse i forhold til

form og materialvalg)).

Dette kan tolkes dit hen at det er rom for endring av bygget i f. eks heving av taket ellerflere

etasjer..
Det er sagt at det samlede bebygde areal (BYAl ikke skal overstige 376m2, men det er ikke

nevnt noen høydebegrensning.

. Undertegnede ønsker at teksten utformes slik at det ikke gir rom for endring av

eksisterende bygg, eller tilbygg, slik at byggene begrenses til den størrelse og

utforming de har idag.

dl Sitat: ((Beholdere i containere for oppsamling av avfall skal plasseres nærmest bygget innenfor

området Veg 1 eller avskjermes ved levegg, beplantning eller tilsvarende)).



. Undertegnede foreslår at ordene merket med rødt i sitatet fra § 3.1. d) fjernes.

Dette for å sikre at Beholdere /containere og avfall ikke lagres på Al. Levegger

/beplantning bør ikke plasseres nærmere nabogrense enn 4 meter, der grensen mellom
Veg 1 og Al går.

Dette for å sikre at Storgata 100 er skjermet for innsyn til det som lagres på Veg 1.

. Ønsker også en tilføying om at A2 holdes fri for all lagring, parkering, snø deponi eller

annet som kan forhindre fri ferdsel fra Storgata 100.
a Dette på grunnlag av at Skår Eiendom i forlik om grenser mellom nabotomtene

avtalte vegrett for storgata 100 på A2

a Dette er også viktig at A2 og Al gir fri siktlinje ved utkjøring til E6

Lastebilen er parkert på A2 og hindrer sikt mot E6 og hindrer kjøring på veien A2

. Undertegnede oppfordrer også til at det ryddes i området, rør fjernes og nåværende
industrigjerde rives, da dette er skjemmende og plassert innenfor 4 meters grense.

.~ :"'l ~.J



Anngående §4Asmferdselsannlegg og tekniske infrastruktur.

Angående § 4.2 Annen veggrunn - tekniske anlegg, Al - A2

.r!

..! -- -

Foto viser avkjørsel fra £6 til Al og Al.

c) Sitat: (( A2 er et gangareal langs F /K/V-l og F /K/V-2. Det tilates opparbeidelse av

fortau.))
. Fram til storgata 98 fikk tilgang til Sjøgata i 1982, ble vegen som her er merket både Al

og A2 brukt som eneste adkomst til nedsiden av opprinnelig bygg i storgata 98.

Storgata 100 har også brukt vegenAlI A2 siden 1960, og siden 1982 har Storgata 100
benyttet denne vegen alene til nedkjørsel med bil til sjøsiden av eiendommen i Storgata

100.

. I forlik i grensesaken mellom storgata 98 og lOa, fikk Storgata 100 vegrett på denne

vegen All A2.



o Undertegnede ønsker at det skal registreres i planbestemmelsene at storgata 100 kan
benytte gangveien All Al til bilkjøring.

_ I plan beskrivelsen bør A2 forlenges slik at området strekker seg helt til EG, der det i

plankart forslaget er merket AL.

_ I tidligere reguleringsplan for Fauske østre dell (02.07 1998 ) var grensen mellom Al

(som vi foreslår merkes A2) og Storgata 100 registrert som felles avkjørsel fra EG. Vi
ønsker at avkjørsel fra EG også i framtiden skal merkes slik.

Angående § 5 Bruk og vern av sjø og vassdrag.

Angående § 5.1 Friluftsområde i sjø, FRLV - 1
a) Sitat: ((Det er ikke tillat med tekniske installasjoner i dette områdeb.

. Er varmepumperør lagt i sjøen og inntaklrør en teknisk installasjon?

. Om dette blir stående, er det fint om de store rørene som står opp fjernes eller beplantes
rundt.

Angående §6 Diverse bestemmelser.

Angående § 6.1 utbygging - rekkefølgebestemmelser..

a. Den geotekniske rapporten fra 2010 viste ganske stor risiko ved en utfylling i

området.

-Asbjørg Johansen ønsker ikke utfyllng på Storgata 100 sin havgrunn. Det kan av
plantegningen se ut som en del av fyllng og fyllngsfot blir fylt på nabogrunn om det ikke
avrundes mere mot øst enn på tegningene.

Med hilsen

Tove Marie Volden


