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Sak nr.   Dato 
074/18 Plan- og utviklingsutvalg 28.05.2018 

 
 
Søknad om bruksendring og restaurering av "Fira" i Jakobsbakken, Sulitjelma 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 
I medhold av Plan- og Bygningslovens §§ 19-2 og 20-1 d innvilges dispensasjon fra bestemmelsene i 
reguleringsplanen for Jakobsbakken § 2.1.17 for bruksendring av «Fira» i Jakobsbakken fra fritidsbolig 
til næringsformål som omsøkt. 

 
I medhold av § 2.2 kulepunkt 6 i reguleringsbestemmelsene for Jakobsbakken innvilges søknad om 
restaurering av fasaden på «Fira» på følgende vilkår: 

 
· Nytt panel må være kopi av det opprinnelige. Kledning fra 1956 må rives forsiktig, og om 

mulig, gjenbrukes på et par av veggene. 

 
· Vinduene må utseendemessig være kopier av de originale fra 1956. 

 
· Detaljer som vindusomramming, hjørnekasser mv. må utføres som opprinnelig. 

 
· Skifertak må gjenbrukes i sin helhet. 

 
· Tilbygget/ inngangspartiet med trappa mot vest bevares/ restaureres. Det settes inn dør eller 

dør med vindu. 

 
· Østveggen med planlagt luftealtan over inngangsparti etter fremlagte tegninger i Planutvalget 

den 22.05.18 godkjennes. 
 

 
Vedlegg: 
23.05.2018 Søknad om bruksendring og restaurering av Fira i Jakobsbakken, Sulitjelma 1378747 

13.03.2018 119-1-453 - Fjellfarer Eiendom AS - Søknad om tillatelse til tiltak - 
Bruksendring 

1376161 

22.03.2018 Nordland fylkeskommune - Uttalelse -  FIRA Jakobsbakken - Gbnr 119-1-
453 

1377174 

13.04.2018 SV Uttalelse vedrørende Fira i Jakobsbakken 1378760 

13.04.2018 SV Uttalelse vedrørende Fira i Jakobsbakken 1378761 

13.04.2018 Vedlegg til søknad om bruksendring 1378763 



15.05.2018 Vedlegg til søknad om bruksendring av Messa på Jakobsbakken 1381368 

18.05.2018 Vedlegg til søknad om bruksendring av Messa på Jakobsbakken 1381369 

15.05.2018 Takplan 1381371 

15.05.2018 Fasader mot Nord og Vest 1381373 

15.05.2018 Fasader mot Øst og Sør 1381375 

18.05.2018 Skjermbilde 2018-05-15 10-23-04 1381377 

28.05.2018 Fasader mot ost 1382355 
 
Sammendrag: 
Det vises til vedlagte tidligere sak. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
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Sak nr.   Dato 
062/18 Plan- og utviklingsutvalg 22.05.2018 

 
 
Søknad om bruksendring og restaurering av "Fira" i Jakobsbakken, Sulitjelma 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

I medhold av Plan- og Bygningslovens §§ 19-2 og 20-1 d innvilges dispensasjon fra bestemmelsene 
i reguleringsplanen for Jakobsbakken § 2.1.17 for bruksendring av «Fira» i Jakobsbakken fra 
fritidsbolig til næringsformål som omsøkt. 
 
I medhold av § 2.2 kulepunkt 6 i reguleringsbestemmelsene for Jakobsbakken innvilges søknad om 
restaurering av fasaden på «Fira» på følgende vilkår: 

· Nytt panel må være kopi av det opprinnelige. Kledning fra 1956 må rives forsiktig, og om 
mulig, gjenbrukes på et par av veggene. 

· Vinduene må utseendemessig være kopier av de originale fra 1956. 
· Detaljer som vindusomramming, hjørnekasser mv. må utføres som opprinnelig. 
· Skifertak må gjenbrukes i sin helhet. 

 

 
Plan- og utviklingsutvalg 22.05.2018: 
 
Behandling: 
Kjetil Sørbotten (FL) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes til neste møte 18. juni 2018. 

FL's utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 062/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken utsettes til neste møte 18. juni 2018. 

 
Vedlegg: 
13.03.2018 119/1/453 - Fjellfarer Eiendom AS - Søknad om tillatelse til tiltak - 

Bruksendring 
1376161 

22.03.2018 Nordland fylkeskommune - Uttalelse -  FIRA Jakobsbakken - Gbnr 119/1/453 1377174 

13.04.2018 SV Uttalelse vedrørende Fira i Jakobsbakken 1378760 

13.04.2018 Vedlegg til søknad om bruksendring 1378763 

13.04.2018 SV Uttalelse vedrørende Fira i Jakobsbakken 1378761 
 
Sammendrag: 
Fjellfarer Eiendom AS har kjøpt fritidsboligen «Fira» som står på G.nr. 119/1/453 i Jakobsbakken. 



Bygningen inneholder 2 boenheter, en i hver etasje. 
Søker ønsker å benytte bygningen som utleieenhet. Videre søkes det om tillatelse til utvendig 
renovering. Saken er forelagt Nordland Fylkeskommune for uttalelse.  
 
Saksopplysninger: 
Fjellfarer Eiendom AS søker om bruksendring av «Fira» fra fritidsbolig til næringsformål, samt tillatelse 
til renovering/skift av bordkledning, vinduer og tak. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Fjellfarer Eiendom AS har ervervet eiendommen med formål for å drive med utleie av leilighetene. 
Selskapet har ulike aktiviteter innen turisme og friluftsinteresser i området.  
Omsøkte hus ligger inne i klyngen av hus som er regulert til næringsformål, slik at bruksendring av Fira til 
næringsformål ikke ansees som en vesentlig tilsidesetting av bestemmelsene da dette området allerede 
er avsatt til næringsformål. 
Nordland Fylkeskommune har, i epost av 11.04.2018, ingen motforestillinger til denne bruksendringen. 

 
 
I forbindelse med overtakelsen av bygget vil det være behov for parkering. I området er det tre store 
parkeringsplasser. To er lokalisert like før innkomsten til området, og den tredje mellom Coopen og 
Lasarettet. 
Søker nevner en fjerde parkering, ved siden av Titanic. Det må presiseres at denne plassen er regulert til 
felles ballplass/lekeområde, og ikke kan benyttes til parkering. 
Antall parkeringsplasser tilgjengelig tatt i betraktning ansees dette som tilstrekkelig, da gjester kan 
benytte seg av plassene ved innkomsten til området. 
På bakgrunn av ovennevnte anser kommunen at vilkårene for å gi dispensasjon til bruksendring som 
omsøkt er til stede. 
 
Videre søkes det om tillatelse til restaurering av bygget utvendig. Søker har selv forelagt saken til 
Nordland Fylkeskommune. Kommunen har mottatt uttalelsen datert 22.03.2018. 
Eksisterende kledning er ifølge søker i så dårlig forfatning at denne må skiftes. Kopi av original kledning 
benyttes. 
Eksisterende vinduer er av type husmorvinduer. Disse er tenkt byttet ut til originalt utseende fra 1956. 
Utbygget mot vest rives. Dette var ifølge søker ikke oppført i 1956 og vil dermed fjernes, og vindu 
innsettes slik som det var opprinnelig. 
Omramminger utføres slik som opprinnelig. 
På grunn av lekkasje på taket, må undertaket repareres. Eksisterende skifertak løftes av og gjenbrukes. 
 
Tiltaket er i tråd med Nordland Fylkeskommunes uttalelse. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 



rådmann 
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Uttalelse: "FIRA" Jakobsbakken, 8230 Sulitjelma. G-/B.nr. 119/1/453 Fauske 

kommune   

Vi viser til oversendelse av 09.03.18 vedrørende ovennevnte tiltak. Det ønskes en uttalelse fra 

Nordland fylkeskommune.  

 

Bygningen er oppført i 1956 etter at den opprinnelige bygningen fra 1896 ble revet i 1955. 

Nåværende bygning er følgelig ikke oppført i Sefrak-registeret (årsgrense år 1900). 

 

Det foreligger reguleringsplan for området. Samtlige bygninger, med unntak av garasjer, er regulert 

som hensynssone (bevaring kulturmiljø) etter plan- og bygningsloven (pbl) § 12-6. 

 

Denne eiendommen er i reguleringsbestemmelsene benevnt FrB-17-Fira og hvor det heter i § 2.3.17 

at «Bygningen opprettholdes som fritidsbolig med inntil 2 boligenheter». 

I fellesbestemmelsenes § 2.2 heter det  

 
«Alle gjenoppbygginger, utvidelser og fasadeendringer, herunder fargeendring på 

ytterpanel, karmer etc. skal på forhånd forelegges kommunens planutvalg til 

godkjenning. Planutvalget skal forelegge saken for fylkeskommunens 

kulturminneavdeling til uttalelse før det fattes vedtak. 

 

Eksisterende bygninger tillates ikke revet uten at det skjer i sammenheng med gjenoppføring av bygningen» og videre 

at «Eksisterende bygninger kan bygges om og brukes til fritidsboliger i den utstrekning som fremgår av bestemmelsene 

under: 

 
o Opprinnelige tegninger eller annen dokumentasjon som viser opprinnelig 

utseende skal legges til grunn ved utvendige forandringsarbeider. Der slik 

dokumentasjon ikke kan fremskaffes, legges beskrivelsene av de enkelte 
bygninger, slik de fremgår av bestemmelsene nedenfor, til grunn. 

 

o Ved ethvert tiltak som berører bygningers fasade, skal fasadens form og 
utseende enten opprettholdes som nå eller tilbakeføres til en tidligere tilstand. 

Tiltakshaver skal så langt det er mulig dokumentere hvordan bygningen 

tidligere har sett ut, og hvordan bygningsdetaljer har vært utført. Dette legges 
til grunn for gjennomføring av det nye tiltaket. 

Der dokumentasjon på opprinnelig/tidligere utforming mangler, skal det tas 

utgangspunkt i tradisjonell bygningsutforming, materialbruk, 
overflatebehandling og fargesetting på stedet. 

 

o Ved vedlikehold og reparasjon skal eksisterende bygningselementer (dører, 
vinduer, omramminger, bordkledning, taktekke etc.), der dette er mulig, 

bevares og gjenbrukes i sin rette sammenheng. 

o Ved utskifting av vinduer skal det benyttes vinduer med faste sprosser etter 
opprinnelig mønster. 
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o Ved takomlegging og på nye bygninger skal skifertak eller annen opprinnelig 

taktekking bevares der det er mulig. 

 
o Veranda, balkong og altaner tillates ikke på bygningene. Terrasse på 

bakkenivå tillates oppført i trematerialer i en størrelse som ikke skal overstige 

20 % av bygningens grunnflate. Parabolantenner tillates montert på husene, 
men ikke mer enn 1 antenne pr. hus. Gjerder tillates ikke oppsatt.» 

Sitat slutt. 

 

Bygningen ønskes totalrehabilitert for utleie på helårsbasis, som innebærer: 

 

 Riving all kledning og vinduer (dører?) utvendig og innvendig. 

 Riving overbygg mot V. 

 Etterisolering inn- og utvendig hhv 50 og 100 mm. 

 Ny kledning utvendig og innvendig. Utvendig som tidligere type. 

 Etablering av trefags vindu mot nord. 

 Nye torams vinduer uten løse sprosser. 

 Yttertak demonteres, deler av eksisterende taktro og sperrer repareres, etterisoleres, 

gjenbruk av eksisterende skifertak. 

 

Vi har ikke mottatt noen formell søknad om tiltak / evt. dispensasjon. Det er opplyst at saken er 

redegjort for hos Fauske kommune og at tiltaket ikke anses søknadspliktig av kommunen. Nordland 

fylkeskommune er ikke uten videre enige i dette. 

Selv om tiltakene er innenfor rammen av hva som er tillatt i reguleringsplanen, betyr ikke dette, 

etter vårt skjønn, at bestemmelsene i pbl § 20-1 bokstav b kan tilsidesettes. Bestemmelsene i  

§ 20-5 gjelder tilsvarende. Tiltaket kan ikke karakteriseres som mindre. Det skal også rives et 

tilbygg som kan være opprinnelig. Det vil si at tiltaket ikke er i samsvar med plan jf. § 20-5.  

 

Vi mener dette tilsier at saken bør behandles etter pbl § 20-1 b om søknadsplikt for et tiltak som 

innebærer vesentlig endring / vesentlig reparasjon. 

 

 

 

Til byggesaken vil Nordland fylkeskommune uttale følgende: 

 

For vindfanget krever bestemmelsene strengt tatt at dette gjenoppbygges. Vi mener allikevel at dette 

ikke medfører noen vesentlig endring av kulturminneverdiene for bygningen og vil foreslå for 

Fauske kommune at dette aksepteres og at det gis dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene på 

dette punktet. Dersom vindfanget ikke opprinnelig var en del av bygningen i 1956 (ukjent for oss), 

så vil det ikke være nødvendig med dispensasjon. 

 

For de beskrevne tiltakene for øvrig, innebærer dette, med unntak av takskifer, at alt skal skiftes ut. 

Vi vil anbefale at nåværende kledning, dersom dette er originalkledningen fra 1956, rives forsiktig 

og, om mulig, gjenbrukes på et par av veggene (siden det vil bli brekkasje og noe panel er 

råteskadd.) Ny panel bør være kopi av eksisterende; dersom dette er originalkledningen fra 1956. 

Vinduene bør utseendemessig være kopier av de originale fra 1950-tallet. Vi har imidlertid ikke sett 

dokumentasjon på dette. jf. fellesbestemmelsene § 2.2 kulepunkt 7. For øvrig bør all detaljering som 

vindusomramminger, hjørnekasser mv. utføres som opprinnelig. 

 

Dersom ovennevnte følges, har Nordland fylkeskommune ingen merknader for øvrig til saken. 
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Med vennlig hilsen 

 

 

 

Geir Davidsen 

seksjonsleder for Kulturminner 

       Egil Murud 

       spesialrådgiver 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 

 

Hovedmottakere: 

Gode Byggråd AS v/ Fred-Gunnar Johansen   

 

Kopi til:    

Fauske kommune Postboks 93 8201 FAUSKE 

Mona Lill Mosti Froskedamsveien 7 8230 SULITJELMA 
 

 
 



Fra: Egil Murud <egimur@nfk.no> 
Sendt: 11. april 2018 08:58 
Til: Arn Kyrre Jakobsen; Geir Davidsen 
Emne: SV: Uttalelse vedrørende "Fira" i Jakobsbakken. 
 
Hei, 
 
Ja, da er vi enige. Jeg regnet vel egentlig med at det var litt mer omfattende enn hva dere var opplyst 
om, men det var det konsulenten sa, slik jeg oppfattet det. 
 
Og ja, dere kan betrakte uttalelse som gitt fra Nordland fylkeskommune. Jeg burde vel ha skrevet 
«forhåndsuttalelse» i overskriften. Med mindre dere har fått inn nye opplysninger, trenger dere ikke 
sende saken hit nå. 
 
Med vennlig hilsen 
Egil Murud 

Spesialrådgiver 
 
Tlf: +4775650530 
Mob: +4795830915  
egimur@nfk.no 
Skype 
 

 

Tenk på miljøet. Ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke må. 
 
Fra: Arn Kyrre Jakobsen <Arn.Kyrre.Jakobsen@fauske.kommune.no>  
Sendt: 11. april 2018 08:46 
Til: Geir Davidsen <geidav@nfk.no>; Egil Murud <egimur@nfk.no> 
Emne: Uttalelse vedrørende "Fira" i Jakobsbakken. 
 
Hei. 
Jeg skal behandle saken fra Fjellfarer Eiendom AS angående restaureringen der. 
Nå må det presiseres at til kommunen ble tiltaket beskrevet som kun en innvendig renovering. Derav 
vurdering om fritak fra søknadsplikten. 
Tiltak slik som beskrevet i søknaden fra Fjellfarer Eiendom AS er helt klart søknadspliktig med krav til 
høring hos Fylkeskommunen. 
 
Nå har kommunen mottatt Deres brev av 22.03.2018. 
Kan jeg anse dette som et svar på et normalt høringsbrev? 
Spørsmålet bunner ut i tidsfrist til kommunens planutvalg møte 23.04.2018. 
 
 
 
// Vennlig hilsen Arn Kyrre Jakobsen 
Byggesaksbehandler Plan/Utvikling, FAUSKE KOMMUNE 

mailto:egimur@nfk.no
sip:egimur@nfk.no
mailto:Arn.Kyrre.Jakobsen@fauske.kommune.no
mailto:geidav@nfk.no
mailto:egimur@nfk.no
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1f69i2-0000Cc-3M&i=57e1b682&c=6EyjXsLHWKzrCQMan69Xd-62jK0RZcAm0DV9aZbDYSKrN06-aoyRPdK-Dogc5hqm38f_aQ7xGFwxK3nX6JmANHx94AZQOy_RBWolZO0f8tsqUeCP_Q-agiiKUP5ajLSkVG8oRTsEhzPtPhdmMrVHfeTU34xcSBeuC6PwHFDKWEH82JZXgAyqgBXg3ZHeOa7U40P4HKy0-Odh2sVungEdjg


 
+47 75 60 40 63 
arn.kyrre.jakobsen@fauske.kommune.no 
http://www.fauske.kommune.no 
 
 
 

mailto:arn.kyrre.jakobsen@fauske.kommune.no
http://www.fauske.kommune.no/


Fra: Egil Murud <egimur@nfk.no> 
Sendt: 11. april 2018 12:37 
Til: Arn Kyrre Jakobsen 
Emne: SV: Uttalelse vedrørende "Fira" i Jakobsbakken. 
 
Hei, 
  
Det har vi ingen motforestillinger til. Det viktigste for oss er at verneverdige bygninger brukes og 
vedlikeholdes. 
Trenger dere egen uttalelse fra oss på dette eller holder det med denne meldingen? 
  
Med vennlig hilsen 
Egil Murud 

Spesialrådgiver 
 
Tlf: +4775650530 
Mob: +4795830915  
egimur@nfk.no 
Skype 
 

 
 
 
Tenk på miljøet. Ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke må. 
  
Fra: Arn Kyrre Jakobsen <Arn.Kyrre.Jakobsen@fauske.kommune.no>  
Sendt: 11. april 2018 11:40 
Til: Egil Murud <egimur@nfk.no> 
Emne: SV: Uttalelse vedrørende "Fira" i Jakobsbakken. 
  
Hei igjen. 
Dere tok ikke stilling til spørsmålet om bruksendring fra fritidsbolig til næringsformål. 
Har du synspunkt på det?  (Krever dispensasjon). 
  
// Vennlig hilsen Arn Kyrre Jakobsen 
Byggesaksbehandler Plan/Utvikling, FAUSKE KOMMUNE 
  
+47 75 60 40 63 
arn.kyrre.jakobsen@fauske.kommune.no 
http://www.fauske.kommune.no 
  
  
  
Fra: Egil Murud <egimur@nfk.no>  
Sendt: 11. april 2018 08:58 
Til: Arn Kyrre Jakobsen <Arn.Kyrre.Jakobsen@fauske.kommune.no>; Geir Davidsen <geidav@nfk.no> 
Emne: SV: Uttalelse vedrørende "Fira" i Jakobsbakken. 
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sip:egimur@nfk.no
mailto:Arn.Kyrre.Jakobsen@fauske.kommune.no
mailto:egimur@nfk.no
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https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1f6D7E-0004hQ-4V&i=57e1b682&c=REAwV47ct27XAcgBYMzdw_KT6-ul7tGdaGY0UWg8FrQslRDFJ9sAnfK1zGAKwSRxsxAozfLOfG_hGzVqIW5kOrBdAJTF_e4kDiTGYDYG8JOZ7EJq99tUkT06w6zonacXyLk7puwVeAVd751Ua9Nd8-QxeBp4WnMQ76ip_gdOj-04LalQSIydJX7i1mbR87kLpcQ3ea4ntjxaQ9nCq49P2g


  
Hei, 
  
Ja, da er vi enige. Jeg regnet vel egentlig med at det var litt mer omfattende enn hva dere var opplyst 
om, men det var det konsulenten sa, slik jeg oppfattet det. 
  
Og ja, dere kan betrakte uttalelse som gitt fra Nordland fylkeskommune. Jeg burde vel ha skrevet 
«forhåndsuttalelse» i overskriften. Med mindre dere har fått inn nye opplysninger, trenger dere ikke 
sende saken hit nå. 
  
Med vennlig hilsen 
Egil Murud 

Spesialrådgiver 
 
Tlf: +4775650530 
Mob: +4795830915  
egimur@nfk.no 
Skype 
 

 

Tenk på miljøet. Ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke må. 
  
Fra: Arn Kyrre Jakobsen <Arn.Kyrre.Jakobsen@fauske.kommune.no>  
Sendt: 11. april 2018 08:46 
Til: Geir Davidsen <geidav@nfk.no>; Egil Murud <egimur@nfk.no> 
Emne: Uttalelse vedrørende "Fira" i Jakobsbakken. 
  
Hei. 
Jeg skal behandle saken fra Fjellfarer Eiendom AS angående restaureringen der. 
Nå må det presiseres at til kommunen ble tiltaket beskrevet som kun en innvendig renovering. Derav 
vurdering om fritak fra søknadsplikten. 
Tiltak slik som beskrevet i søknaden fra Fjellfarer Eiendom AS er helt klart søknadspliktig med krav til 
høring hos Fylkeskommunen. 
  
Nå har kommunen mottatt Deres brev av 22.03.2018. 
Kan jeg anse dette som et svar på et normalt høringsbrev? 
Spørsmålet bunner ut i tidsfrist til kommunens planutvalg møte 23.04.2018. 
  
  
  
// Vennlig hilsen Arn Kyrre Jakobsen 
Byggesaksbehandler Plan/Utvikling, FAUSKE KOMMUNE 
  
+47 75 60 40 63 
arn.kyrre.jakobsen@fauske.kommune.no 
http://www.fauske.kommune.no 
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Til Fauske kommune

Planutvalget

8200 Fauske 	 	 	 	 	 


Vedlegg til søknad av 12.03.18 

Saken gjelder bruksendring samt utvendig restaurering av Messa på 
Jakobsbakken. 

Følgende ønskes utført av restaurering:


1.

Ny kledning utvendig. Skifte av utvendig bordkledning. Eksisterende er i så dårlig 
forfatning at vi ønsker å skifte denne til nøyaktig samme. Dette pga råteskader og at man 
ikke klarer å få malingen til å feste seg. Vi vil benytte samme røde fargen som opprinnelig. 
Etterisolering inn- og utvendig hhv 50 og 100 mm.  

2.

Bytte av vinduer. Vi ønsker å bytte eksisterende husmorvinduer til vinduer av original 
utseende/fasong fra 1956. 


3.

Riving overbygg mot vest.  
Utvendig tilbygg/vorte ønskes fjernet da denne ikke var der fra det opprinnelige bygget. 
Innsetting av vindu i stedet slik at det blir som originalt. 


4.

Utvendig omramming ønskes utført slik det var i 1956. 


5.

Yttertak demonteres, deler av eksisterende taktro og sperrer repareres, etterisoleres,  
gjenbruk av eksisterende skifertak.  
På grunn av lekkasje i tak må dagens undertak skiftes. Det betyr at takstein må løftes av, 
nytt undertak må legges før taksteinen legges tilbake.


Håper på positiv behandling av søknaden.


Mona Mosti

Daglig leder i Fjellfarer Eiendom AS. 




Til Fauske kommune 

Planutvalget

8200 Fauske


Fjellfarer Eiendom 

Froskedamsveien 7,

8230 Sulitjelma	 	 	 	 	 	 	 Sulitjelma 15.05.18


Vedlegg til søknad av 12.03.18  

Dok.Id. 18/5777

Arkivsakid  18/869


Saken gjelder bruksendring samt utvendig restaurering av Messa på Jakobsbakken.


Viser til tidligere innsendt oversikt over hva vi ønsker utført av restaurering og ønsker med 
dette å vise til bilde som ligger vedlagt hvor man ser at det fantes en balkong over 
inngangspartiet på Messa. Dette ønsker vi å få med slik at huset blir så likt det 
opprinnelige som mulig. Balkong slik vist på vedlagte tegninger ønskes da godkjent. 


Vi ber også om at vi får tillatelse til å benytte ny takstein/skiferheller til taket der de 
eksisterende taksteinene er ødelagte. Etter en befaring på taket viser det seg at flere av 
steinene er så skadet at de vil være umulig å benytte. Her vil vi erstatte med lik stein. 


 


Med vennlig hilsen

Mona Mosti

Daglig leder i Fjellfarer Eiendom AS

Tlf 41610812

Epost mona@fjellfarer.no



Fra: Mona Mosti <mona@fjellfarer.no> 
Sendt: tirsdag 15. mai 2018 10.32 
Til: Postmottak 
Kopi: Rune Reisænen; Arn Kyrre Jakobsen; Fred-Gunnar Johansen; Thor Åge 
Emne: Vedlegg til søknad om bruksendring av Messa på Jakobsbakken 
Vedlegg: Tillegg til søknad om bruksendring.pdf; ATT00001.htm; Takplan.pdf; 

ATT00002.htm; Fasader mot Nord og Vest.pdf; ATT00003.htm; Fasader 
mot Øst og Sør.pdf; ATT00004.htm; Skjermbilde 2018-05-15 
10.23.04.png; ATT00005.htm 

 
Hei. 
 

Viser til vedlegg i denne e-post.  

 

Vedlegg til søknad om bruksendring av Messa på Jakobsbakken.  

Legger også ved tegninger av fasade og bilde av Messa fra 1956.  

 

Ber om at dette legges ved i saken som vi håper skal behandles i møte i planutvalget den 22.05.18.  

 

Arkivsakid: 18/869 

Dok.id  18/5777 

 

 

 

 

Mvh Mona Mosti 

Daglig leder Fjellfarer Eiendom AS 

Tlf 416 10812 

Epost mona@fjellfarer.no 
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