
FAUSKE KOMMUNE 
 

Tilleggsinnkalling for Formannskap 
 
 
 
Tid: 24.03.2020 kl.: 10:00 - 18:00 
Sted: Elektronisk via Teams 
 
 
Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
Vi ber om at sakspapirer ikke kastes etter møte, da møteprotokoll fra møtet kun vil inneholde innstilling og 
vedtak i sakene. 
 
Merknader til møtet: 
 
 
 
SAKSLISTE: - MØTE NR 2/2020 
Sak nr. Sakstittel  
036/20 Søknad om Makebytte - Trond Eriksen Transport AS  
 
 
 
Fauske, 23.03.20 
 
 
Marlen Rendall Berg 
Ordfører 
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SAKSPAPIR 
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 Arkiv sakID.: 20/622 Saksbehandler: Rune Reisænen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
036/20 Formannskap 24.03.2020 

 
 
Søknad om Makebytte - Trond Eriksen Transport AS 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Trond Eriksen Transport får gjennomført makebytte av tomt som beskrevet i  
saksutredningen.  
Øvrige kostnader og bestemmelser som i vedtak i fsk 18.09.2018, sak nr. 076/18 
 

 
Vedlegg: 
20.03.2020 Trond Eriksen Transport -vedtak 1436660 
 
Sammendrag: 
Trond Eriksen Transport søkte og fikk ervervet næringsareal på Søbbesva Industriområde. Saken ble 
behandlet i fsk som sak, nr. 076/18, prisen ble satt kr. 87.60 pr. kvm, dette iht kommunestyrevedtak 
043/18.  
Nå ønsker Trond Eriksen Transport AS å gjøre makebytte da han har sett for seg en mer sentral tomt i 
samme område. 
 
Saksopplysninger: 
Dagens tomt tomt er markert som nr. 1. Han har funnet en erstatningstomt litt øst for denne (markert 
som nr. 2) som han ønsker å etablere seg på.  
 



 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Sak nr.   Dato 

076/18 Formannskap 18.09.2018 

 
 

Trond Eriksen Transport - Søknad på kjøp av tomt  på Søbbesva Industriområde 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Trond Eriksen Transport AS innvilges erverv av ca 5000 m2 av Fauske kommunes eiendom 
gnr 103 bnr 11 på Søbbesva industriområde. 
 

Pris for ervervet settes til kr 87.60- pr m2 i henhold til vedtak i K-sak 043/18, indeksregulert til 
ervervsdato. 
 
Kjøper bærer alle omkostninger med ervervet. 
 

 
Formannskap 18.09.2018: 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 076/18 Vedtak: 

Vedtak: 
Trond Eriksen Transport AS innvilges erverv av ca 5000 m2 av Fauske kommunes eiendom gnr 103 
bnr 11 på Søbbesva industriområde. 

 
Pris for ervervet settes til kr 87.60- pr m2 i henhold til vedtak i K-sak 043/18, indeksregulert til 
ervervsdato. 
 
Kjøper bærer alle omkostninger med ervervet. 

 
Vedlegg: 

30.07.2018 Søknad om kjøp av kommunal tomt til næringsformål 1387395 

30.07.2018 Kart 1387396 

06.09.2018 Kartsisse over omsøkt tomt 1389886 

 

Sammendrag: 
Trond Eriksen Transport AS, Fauske, søker om erverv av ca 5000 m2 industritomt på Søbbesva 
Industriområde. Arealet skal benyttes til oppstillingsplass for bedriftens materiell, samt at det skal føres 
opp et verkstedbygg. 
 
 
Saksopplysninger: 
Bedriften er lokalisert på Fauske og driver primært med transport lokalt, men også en del utenfor 



Nordland. Bedriften disponerer 8 stk vogntog av ulik art og har 8 ansatte på heltid. Av søknaden fremgår 
det at bedriften er i vekst og de vil ha behov for ytterligere arealer. 
Bedriften er i dag lokalisert på Fauske. 
Arealet det søkes om vil grense opp mot nordre del Bilskadesenteret. Pr. dato er det ikke anlagt vei til 
omsøke tomten, men i og med at Fauske kommune nå vil gå i gang med bygging av vei, vil veien 
avsluttes mot omsøkte areal.  
Rådmannen ser det som positivt at det nå etableres nye firmaer på Søbbesva, det betyr også at Fauske 
kommune kan videreutvikle område ytterligere med infrastruktur. Deler av området har pr. dato ikke 
infrastruktur så som vann, avløp og vei. Rådmann ser det som svært viktig at det blir etablert, slik at 
området kan utvikles ytterligere. Det vil også være lettere å selge areal når dette er på plass.    
Saksbehandlers vurdering: 
Rådmannen er positiv til salg av industriarealet til Trond Eriksen Transport AS. I og med at de nå ønsker 
å etablere seg med eget bygg vil det gi god og trygge arbeidsforhold for bedrift- og ansatte, samt sikre at 
bedriften fortsatt blir på Fauske. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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