
FAUSKE KOMMUNE 
 

Tilleggsinnkalling for Plan- og utviklingsutvalg 
 
 
 
Tid: 17.11.2020 kl.: 09:30 - 17:30 
Sted: Kommunestyresalen, administrasjonsbygget 
 
 
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: 
Orientering om vedlikeholdsstatus formålsbygg v/kommunalsjef 
 
Orientering om bygg Sandnes næringsområde, Sulitjelma v/kommunalsjef 
 
 
 
SAKSLISTE: - MØTE NR 7/2020 
Sak nr. Sakstittel  
134/20 52/56, 53/32 - Ståle Furnes - Svar på søknad om 

dispensasjon for oppføring av carport i tilknyting til 
eksisterende garasje. 

 

 
 
 
Fauske, 13.11.20 
 
 
Ketil Skår 
Utvalgsleder 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/16199     
 Arkiv sakID.: 20/1705 Saksbehandler: Rune Reisænen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
134/20 Plan- og utviklingsutvalg 17.11.2020 

 
 
52/56, 53/32 - Ståle Furnes - Svar på søknad om dispensasjon for oppføring av 
carport i tilknyting til eksisterende garasje. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

I medhold av Plan- og bygningslovens §19-2 avslås søknad om dispensasjon fra bestemmelsene i 
kommuneplanens arealdel §3.1.2 Nærhet til vei og §5.1.2 nærhet til dyrket mark.  
 

 
Vedlegg: 
13.11.2020 5332 - 5256 - Ståle Furnes - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - 

Oppføring av(298488) 
1458673 

13.11.2020 Søknad om dispensasjon(298482) 1458674 

13.11.2020 Kart(298479) 1458675 

13.11.2020 Skisse(298480) 1458676 

13.11.2020 Nabovarsel(298483) 1458677 

13.11.2020 Klage på vedtak - A-sak 232020(304902) 1458678 

13.11.2020 5232 - Ståle Furnes - Merknader til tiltaket(316894) 1458680 

13.11.2020 Ny situasjonsplan 1458681 
 
Sammendrag: 
Ståle Furnes søkte 03.06.20 om tillatelse til oppføring av carport i tilknytning av eksisterende garasje, på 
sin eiendom i Kalnesveien 7, Valnesfjord.  
 
Saken ble først behandlet som forenklet sak, og den ble avslått da avstand til vei var iht. mottatt 
tegningsgrunnlag 0,6m fra veikant.  
Det fremkom i klagen av «a-sak 23/2020» at tegningsgrunnlaget var feil, og nye tegninger ble innsendt. 
Det ble videre vurdert at saken skulle behandles i PLUT, og ikke klagebehandles.  
 
Saksopplysninger: 
Ståle Furnes har søkt om å få bygge en carport i forlengelse av sin bolig, mot veien. Det første 
tegningsgrunnlaget, viste 0,6m (målt med målestokk) fra vei.  
Veien er privat, men kommunen brøyter denne veien basert på 5-husreglen.  
Det er innkommet nye tegninger som viser at det er 2,2m fra hjørnet av carport til kant vei. Tiltakshaver 
opplyser at det er flere garasjer som ligger på samme linje som denne, samt at det er trær nærmere 
veien. Avstand fra hjørnet carport og veiskulder, er mål av tiltakshaver til å være 2,2m.  
 
Tiltaket bygges i sin helhet på «bebygd mark» iht. NIBIO og er i LNFR-området iht. kommuneplanens 
arealdel.  
  
 VVA kom 20.08.20 med følgende innspill:  
«Det er riktig at Kalnesveien er privat og brøytes av kommunen pga. «fem hus regelen». Dvs. selv om 
veien er privat brøytes den kostnadsfri av kommunen så framt det er fem eller flere bebodde hus som er 



adressert gjeldene vei. 
 
Sett ut fra kartet så synes det slik at nytt bygg kommer ca. en meter fra veiskulder. Har vært i kontakt 
med kommunens entreprenør som utfører brøyting for kommunen som bekrefte at hvis bygget oppføres 
slik som tegningen viser fraskriver entreprenøren seg ansvaret for eventuelle skader på bygget som kan 
tilskrives brøyting.  
 
Hvis byggherre ikke er villig til å påta seg ansvaret vil «fem hus regelen» i Kalnesveien frafalle.» 
 
Kommunal landbruksmyndighet kom med følgende innspill til saken 21.08.20:  
«Kommunal landbruksmyndighet har ingen innvendinger mot dispensasjonssøknaden om påbygg av 
garasje på gnr. 52/56.»  
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Tiltaket er plassert meget nært vei,  
Carporten kan med fordel plasseres på en annen plass på tomten, slik at et eventuelt frafall av 5-hus-
regelen kan unngås. Eiendommen er stor, og tiltakshaver har allerede garasje i tilknytning av huset.  
 
Basert på bilder fra eiendommen ser det ut som en rekke andre alternativer for carport ville vært mer 
hensiktsmessig.  
 
Bygningsmyndigheten kan ikke se at tiltaket er til vesentlig fordel for tiltakshaver eller området rundt, 
heller vil det kunne medføre ulempe for resterende eiere av boliger i samme vei, dersom tiltaket 
innvilges.  
 
 
 
Helge Akerhaugen 
kommunedirektør 
 



Byggesøknad for deg som

   

V

ønsker å bygge eller rive

Du kan bruke dette skjemaet for små byggeprosjekter. Kryss av i listen under:

lg Bygge tilbygg — mlndre enn SO m? ;  Bygge frittliggende bygnlng - mlndro enn 7O rn?
[)Bs mc påbygg og hvor ingen skal bo eller overnatte.

Rive et tilbygg -mmdre enn 50 ml :; Rrve frittliggende bygnrng — mindre enn 70 m» som

rkke er godkjent som bolrg eller ul overnatting

Anncl (kun eller avtale med kommunen)

Beskriv med egne ord hva du skal gjøre:

, ; O *

, E39018“ bli gcqagten +91” &, lyde can COLFPD PC ,

Fylles ut til slutt: Trenger du dispensasjon eller andre tillatelser?

X  Ja, søknad ervedlagt A  Ja, ullatetse/vedtak er vedlagt »  Nerjegtrengerikke

Q '  ' '  l  ' l  .  '  b  . I  ‘ '  .  ' ' ' '  °  . I  ' '  I  '  å  . I

_ I  I I  ' ' '  O .  I

': - '  n o- o- '  - o o  -  '  - '  ' o .

‘IZ‘I' n° -l---e  .0- II  ‘ll" .q°°l. I'I' ~I- I"-

l o-a-'l--- ." .o -I--l  .  ..'°“l

um skgvrr m. ((= l  “)mkm stulr—l lc' hv “mm ‘21-;3 <” 1  1  av !.

lcnlvmrl) <: »)  N  130m: (ln 3‘ l  I(‘nw ank‘mdm‘ (*g; «(:(llvggvr'n wl' wgwlwrl l—n.alr Mm”) (own, nwng smult



Byggesøknad for deg som  skal  bygge eller rive.

 

A.  Hvilken  eiendom  skal  du bygge eller rive på? ‘ Velwserer steg 1

53
%Adresse &QWKQAÅ % Gårdsnr: 5‘2 Bruksnr Sb

i  Postnr/sted' &  2‘5 Kommune: ”;*-M&M Festenr: SekSJonsnr:

- VGIWSEWEF steg ]

 

B.  Navn  og kontaktinformasjon  til deg som  søker

Navn: 5&9 [Q, %AQ iTelefon; go 57 OL!

- eø ! .E  post. tlf I  a Mobnt.

Adresse (hws du bor et annet sted enn de du skal bygge/rive):

 

I

i

%
i
i
i
W

!

Vemserer steg 1

 

c.  Hvilke kommunale planer  gjelder for din eiendom?

Du kan bestille  disse  fra kommunen, eller  finne dem på kommunens nettside.

Flere  kryss  kan være nødvendig:

{E} Kommuneplan

F Reguleringsplan —> Navn/nummcrpå plan:
‘1

L1 Andreplan<er> -—> Navn/nummerpéplan;

 

D.  Hvor stort  kan du bygge? "  Vevwseren steg 2

Hva er beregningsmåten for  grad  av utnytting for eiendommen din?

Dette står  i  planen du oppga ovenfor, og bestemmer hvordan du skal regne nedenfor (Sett  kryss)

m  BYA — Bebygd areal i m' [] BRA-Bruksareal l  m3 (j T-BRA -  Tillatt bruksareal l m2

ri %BYA-Bebygd areal i % 'Tu—I %BRA -  Bruksareal i  % G %TU — Tillatt utnyttelsesgrad i%
:.— ;.

G U—grad (denne betegnelsen brukes :enkelte eldre planer)

Arealet  oggrad  av  utnytting {ff vewaeten ‘I—vol
stort kar dL, Dygge'

Oppgi arealet til alle bygninger på eiendommen  din, og regn ut ny grad av

utnytting.  Bruk  den beregningsmåten du krysset av for over.

Tillatt  grad av utnytting: :  15V.

Tomtens neuoareal: L—Zg—QQNULJ

Byggesøknad for  degsom  skal bygge ener rivel T  &  '31: av D=9klmal91fnl byggkval IP! vnrsjm '05 <lc9 2 av  A



Byggesøknad for deg som skal bygge eller rive.

Areal av bygninger, konstruksjoner og parkering l dag: If”) m’ % HUSK vedlegg!
Vis hvordan grad av utnyttrng

Areal av bygnrnger, konstruksjoner og parkering errerpa; lql (  2m" etter prosjektet ble regnet Uf-
*f Ia f.eks en utskrift fra "Hvorr—____.__ _—_,W

stort kan du bygge".Grad av utnyrrrng erter prosrekt:

 

E. Hva blir korteste  avstand? Vervrseren snag 3

Vervrse'er 5293 Ål

Bruk sltuasjonskartet og mål opp korteste  avstand  fra bygningen tll:

N b ! M'd ' i 5a O rense: m  l l  [en aV Vet nl
g vel”; l_______ ..... _

Nærmeste  bygning ! ,
. q  m  l Ska! dsr mo. eller er noe en langl unna at der Mn mes

på naboerendom: ""  l ”
DFI $=lunsror15karlcl7 Da kan du slrykc over punklcr

 

F. Kan byggeplanene dine være I konflikt med omgivelsene?

 

Veivrseren Steg 3

Er det mindre enn 30 meter til nærmeste trikke— eller togspor? X  Nei  G  Ja
flHusk vedlegg!

Bygger/river du l nærheten av en vann- og avlopsledning? E Nei [3 Ja Svarer GUJB På noen av disse,
må du legge ved tillatelse

Bygger/river du l nærheten av høyspent kraftlinje? L  Nei  G  Ja eller uttalelse fra eier.

'][i

Bygger/rrver du i nærheten av strandsonen eller srø/elv/vassdrag? Nei

8 Husk  vedlegg!

Ja Svarer du ja på noen av

drsse, må du legge ved

søknad  om dispensasjon,

uttalelse og/eller vedtak.

Skal du bygge/nve  i  et flom—. ras- eller skredutsatt område? & Nei

DD

Finnes det truede eller vernede arter på eiendommen eller  l  nærheten? [E' Nei

F innes det kulturmrnner eller verneverdig bebyggelse på eiendommen Et Nei

eller  I  nærheten?

G

 

G. vil byggeprosjektet føre til en ny/endret avkjøring til eiendommen?

X Nei

[:j Ja, eiendommen  får ny/endret avkjørsel til (sett kryss):

ve.:vrsc' 0‘1 steg 5

G  Riksvei eller fylkesvei Q  Husk vedlegg som viser at du har avkjørrngstlllatelse fra Statens vegvesen

E  Kommunal vei g Husk vedlegg som viser at du har avkjøringstillatelse fra kommunen

[j Privat  vel @ Husk vedlegg som vrser at du har veirelt gjennom Lrnglysl erklæring

Byggesøknad for deg som skal bygge eller rive  [  f? 1,:g :: av  D  reklcralel ror hyggkval rer vnrsjm ”05 irc;  5  av 1.



Byggesøknad for deg som skal bygge eller rlve.

VGFVISCFGP steg 6H. Vedlegg

 

Kommunen kan ikke behandle byggesøknaden din før de har mottatt all relevant dokumentasjon

Hvilke tegninger og beregninger har du lagt ved?

:  Plantegning før 0g etter

F7 Snittegning før og etterLJ

D Fasadetegninger av alle fasader før og etter

%  Situasjonskan hvor jeg har tegnet inn det jeg skal bygge/nve.

0g relevante avstander fra punkt E og F

G Beregnmgsmålo for grad av utnytting
(feks Ira «Hvor stort kan du byggem

Hvis du har nabovarslet, legg ved: Hvis  du trenger dispensasjon eller andre tillatelser, legg ved:
(feks nvrs du ha: svart )a på noen av enors—néaene undel punkt F eller Gi

Et eksemplar av komplett nabovarsel med alle vedlegg ; Søknader om dispensasjon eller innvilget dispensasjon
(saesmser  « feltet under;

[2 Dokumentasjon på at alle naboer er varslet Utlalelser/vedtak fra annen myndighet
(r e<5 <wttermger> (spesmser  « feltet underv

[

[j Eventuelle merknader fra naboer

F‘W

LJ Dine kommentarer til naboens merknader

Andre vedlegg: ;

a
J
(

l
r

i

I

Totalt antall vedlegg. 2

l.  Underskrift

l Dato;  3  .20 Underskrift, ' 9 ' ,— 1

Side ir Ev  u
Byggesøknad for deg som skal bygge eller rivel ?" Ulgllt av Duektorarel ror byggkvalrte; Ve  5101” 10.5



Søknad  dispensasjon -Saltenkom.no

INFORMASJON TIL  TILTAKSHAVER  OG SØKER

DISPENSASJON

SØKNAD  OM  DISPENSASJON

For  tiltak  på  følgende eiendom:

Gnr: 32% Bnr: åå F.nr: S.nr:

Adresse: \ ' , € -  » <9

Søknaden innsendes  av:

Tiltakshavers navn: Sai, CM

Tiltakshavers  adresse: U  9 '  .  .  —

Kontaktperson: '  ‘3‘ m4

Telefon dagtid: o, ', Epost—adresse: 'umcsCø ' 'u 6 Wit

Jeg /  vi  søker  om  dispensasjon fra:  (sett kryss for det  riktige)

K  Kommuneplanens arealdel

Kommunedelplan for:

Reguleringsplan (områdeplan, detaljplan, bebyggelsesplan)

Plancns navn:

Plan- og bygningsloven  (pbl)

Byggteknisk forskrift  (TEKlO)

Annet

Beskn'v:

Jeg /vi  søker  om  dispensasjon  fra  følgende bestemmelser  i  tilknytning til  ovennevnte:

VOMMWLéAt/kmx S. £. Q,! nærhet tit  W  Mark

%mm amanuefwe Jef: Veli,
F or  å kunne bygge  /  gjøre: (beskriv  hva du skal bygge /gjøre, som for eksempel bygge

garasje, bruksendre del av  eksisterende  bygg fra  bolig til  næring osv.)

Jeg / vi  søker  om :

KFDispensasjon etter pbl §19—1 (permanent)

Dispensasjon  cttcr pbl § 19-3  (midlertidig) fram til følgende dato:

l



Søknad dispensasjon -Saltenkom.no

Begrunnelse  for  dispensasjonssøknaden:  (bruk  gjeme eget ark i  tillegg om du trenger mer plass)

,  ' ?  ,.) '  -  \ ‘

kommwM/kpmn OJ. <.,DQFl/lä «(;( égx‘doar Mark,

3C3 \omam cut påbygg P5 flimsy, Law

momma 61n Mk em (57%,:q W  ?W-

“Wwé em &&&e bfij’ er ét, cyan" mark,

VQW»M<M1 542; nartHL U5, Pctéc Cr"
6/: prwazt de,? MQ/L 81% 0934 24— kommunæä

xiwiccmeözukdcw; åorsæår Jeg aa; Sakai
01m %  +51 mm ye; sm væra Mina?
\‘5mje5 Merker ør Maw % huSSWQ—
$9M. POLSSUZI‘ Mfr} fjwtowtl 55: åå er UGW—Cj CHE-

(&&,VW/q], CQJZ/L t(GCFWQ/k $9M. ØP LW Välj (.54/

Ofte (rm  Ø  '  \K rim C' .  blZ/4  SMa/Q Ve???»

Signatur(er):

3/8 20
2 K“

W, «rama;

Dato og underskrift Dato og underskrift

tiltakshaver eventuell ansvarlig søker

Vedlegg:

Beskrivelse  av  vedlegg Vedlagt Ikke

Relevant

Kvittering for nabovarsel (skal  alltid være med)

Tegninger

Situasjonsplan

Eventuelle uttalelser  / vedtak  fra  andre  myndigheter (se SAK 10 §6—2)

Andre vedlegg:

2
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Naboer  som blir varslet skal beholde et eksemplar av  denne.

Nabova rsel Et eksemplar  sendes også  til kommunen  sammen  med byggesøknaden

Jeg har planer om å:

[X Bygge tilbygg [] Rive tilbygg [:l Bruksendring

[:l Bygge frittliggende bygning [] Rive frittliggende bygning [] Annet (kun etter avtale med kommunen)

Beskrivelse av hva som jeg skal gjøre;

E73? vi qaxzslea, wébyjjae bli., en Ca; Cpl;

Eiendommen jeg skal  gjøre noe på:

- (" ', - ("— -  K‘—Adresse. ,» 3 Gårdsnr. D2 Bruksnr. :)

Postnr/sted: g" < ' r  .f I,—  ' Festenr: Seksjonsnr:

Kommune:  L  ' «

Plan(er) som gjelder for  eiendommen:

l:] Kommuneplanen [:] Reguleringsplan [] Andre plan(er)

Navn/nummer på planen(e):

[:1 Jeg trenger Ikke dispensasjon eller andre tillatelser

[E' Jeg trenger dispensasjon eller andre tillatelser fra følgende regler/bestemmelser:

L M '  I —  9 2 * (' — '(

Jegharlagtved:

I:] Snittegning før og etter E' Fasadetegninger før og etter l2 Situasjonskart som viser hvor jeg skal bygge/rive

Andre vedlegg (f. eks søknad om dispensasjon):

Sømnaboharduretttllåkommemedmerknaderlrmenmdager

Om du ikke har merknader er det til stor hjelp om du gir meg beskjed. så slipperjeg å  vente  14 dager.

Du kan kontakte meg på adressen under hvrs du har spørsmål. merknader eller samtykker til byggeplanene

. * (=> -— _  . ,. ,  .,1,Navn.  »  - - . E post. 51.412, , i  C,”, :1}. ,  0,

Adresse: Postnr/sted:

Hilsen

Dato: 02 0  ' ZO Underskrift: 64¢ « SGD MQ AM

Dette slq'emaet kan brukesistedet for blankett SL'Sloog5155 3m 2 av  2

Nabovarsel] © Utgitt av Direktoratet for Wet Verger) l 0.2,



Naboer  som blir varslet skal beholde et eksemplar av denne.

Nabova rsel‘ Et  eksemplar  sendes også til kommunen sammen med byggesøknaden

Jeg har planer om å:

[E' Bygge tilbygg [l Rive tilbygg D Bruksendring

D Bygge frittliggende bygning [] Rive frittliggende bygning {:l Annet (kun etter avtale med kommunen)

Beskrivelse av hva som jeg skal gjøre:

& (C- €?k7/. '  \\ * .  (”r 7 " ØFC

Eiendommen jeg skal gjøre noe på:

Adresse. , [I Q Gårdsnr. 5:2 Bruksnr. De;

Postnr/sted: ' v '  7  ,  "*x Festenr: Seksjonsnr:

Kommune:

Plan(er) som gjelder for eiendommen:

E] Kommuneplanen [j Reguleringsplan [] Andre plan(er)

Navn/nummer på planen(e):

[:l Jeg trenger Ikke dispensasjon eller andre tillatelser

[E' Jeg trenger dispensasjon eller andre tillatelser fra følgende regler/bestemmelser:

Jeg har lagt ved:

I:] Snittegning før og etter 8 Fasadetegninger før og etter E Situasjonskart som viser hvor jeg skal bygge/rive

Andre vedlegg (f. eks søknad om dispensasjon):

Sømnaboharduretttllå kommmedmerknaderinnenlkdager

Om du ikke har merknader er det til  stor  hjelp om du gir meg beskjed, så slipper jeg å vente 14 dager.

Du kan kontakte meg på adressen under hvis du har spørsmål. merknader eller samtykker til byggeplanene

Navn: .' ' ..  *  , ,.l  -  * E—post: , ,, V  ,  &  ”x ;" i/ Cöu' .

Adresse: Postnr/sted:

Hilsen

Dato: ‘ . <6 ,  ‘  I14} Underskrift: Cic/ i ,,

Dette skjemaet kan brukes  I  stedet for blankett 5154 og 5155
)  ' ;— ‘\ Side 2 av 2

Nabovarsell©UtgmavDirektoratetforbygwal’IteLVerspn10,2. /; då») r. [H 1. "77 [M-

x fi (.,-”h—  ' [J



Naboer  som blir varslet skal beholde et eksemplar av denne.

Nabova rsel Et eksemplar sendes også til kommunen sammen med bygesøknaden

Jeg har planer om å:

[& Bygge tilbygg [:I Rive tilbygg C] Bruksendring

[] Bygge frittliggende bygning E] Rive frittliggende bygning E] Annet (kun etter avtale med kommunen)

Beskrivelse av hva som jeg skal gjøre:
l

A r «' l  v  *— .

4 co , /.‘ M .  ' (,,- V  [rm & ”wempt
& RV '  ”l '  J'

Eiendommen jeg skal gjøre noe på:

. '\ :- r, °  . "’ . r‘ —Adresse. (Z, ,  . Gardsnr. {>2 Bruksnr. QG/

Postnr/sted:  %  '  '  (r ' ), —. Q  ( ' Festenr: Seksjonsnr:

Kommune: '?” '  ;

Plan(er) som gjelder for eiendommen:

D Kommuneplanen D Reguleringsplan 1:] Andre plan(er)

Navn/nummer på planen(e):

[:I Jeg trenger Ikke dispensasjon eller  andre  tillatelser

lg” Jeg trenger dispensasjon eller andre tillatelser fra følgende regler/bestemmelser:

Jeg har lagt ved:

I:I Snittegning før og etter [E Fasadetegninger før og etter  w  Situasjonskart som viser hvor jeg skal bygge/rive

Andre vedlegg (f. eks søknad om dispensaspn):

Som nabo har du rett til  å  komme med merknader Innen 1h dager

Om du ikke har merknader er det til stor hjelp om du gir meg beskjed, så slipperjeg å vente 1a dager.

Du kan kontakte meg på adressen under hvrs du har spørsmål, merknader eller samtykker til byggeplanene

Navn: .  * A  . E—post: S  J  11,3 ,  _  Q, . x '

Adresse: Postnr/sted:

Hilsen

Dato- 'N— [  W  “x Underskrift - "W" ' "c— r ' ' '  7N  . - »» l,. 0»
l

Dette skjemaet kan brukesistedet for blankett 5154  09,515 Side 2 av  2

Nabovarsel  l  © Utgitt av Direktoratet for bygmjwt Vespa 1 0.2.



Fra: Ståle <stafurnes@gmail.com> 
Sendt: onsdag 9. september 2020 17:54 
Til: Postmottak 
Kopi: Kristine Rønning Fjellbakk 
Emne: A-sak 23/2020 
Vedlegg: Kart.pdf 
 
 
Klage på vedtak. 
 
Jeg vil med dette brev klage på vedtak om avslag på bygging av carport. 
Avslaget var begrunnet med at avstand til veg kun er 0,6m.Dette er et mål som Kristine Fjellbakk har 
beregnet og som er feil. 
Som vist på kartet i vedlegget er avstanden betydelig større,med målebånd har jeg målt den til ca 
2,2m,kartet viser 2,5m. 
Min nabos garasje like borti vegen har ca samme avstand til vegen. 
Jeg håper dette får dere til å se på saken min med nye øyne. 
 
Mvh Ståle Furnes 
 
Sendt fra E-post for Windows 10 
 

https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1kGFw4-0000uW-4H&i=57e1b682&c=-mnqNjraigGYhom2POlyL4Ryur28cUeQKiGFtlpT0d6qW1VidML6t5PzGjhCweMClY_lESX4Gs2_LYW5hhUWHEtPyyJLd3sF_iFAAubHDxkV4O3ejaYt3_ge4LfzQSZZJL3K-uX57iv8nXdYHjn8W1KIo7xKgEKufT1nzcKl76SAlDKu58LkeuxzACvSsRYxmSO25zye5LlNwT-tgQX5RKz1tK9DGBn7iBpiu-92dW2wOKvrZcrYLyJYMWPvzTh_


Fra: Ståle <stafurnes@gmail.com> 
Sendt: onsdag 28. oktober 2020 18:35 
Til: Kristine Rønning Fjellbakk 
Emne: 20/ 
 

Hei og takk for svar p堭in foresprsel,ref brev fra dere 14/9-2020. 

Vil bare komme med en  betrakning ang.kommentaren fra dere o carportens n沨et til vei og de 

utfordringer det kan fre 
til for entrepenren som skal bryte veien: 
- fra fr av er det to garasjer som har samme avstand til vei 

- det st岠flere tr沠langs veien som er ca en meter unna,for vrig tr沠som jevnlig kvistes for 堩kke v沥 

til plage for bryting. 
 
 

Mvh St嬥 Furnes 
 
Sendt fra E-post for Windows 10 
 

https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1kXpLH-0003ma-68&i=57e1b682&c=_kjxZtCtIYUpQsGpr4vrMXko5bRxu-Vwe2EKiDLaKQ5HDHQYDqd7TeolrlO025xbwOWrYDUuGQIjBxT5PWZPv6Xa2Ei_1bSJ1Z0djPy3Jc65x0NKx-f8OHLFnmE96Ou9dH3UfOovu53Q-p_VrY3nnikyagNONpUbEByFmANYB7jElufltXUgB-NNKvgUmAkieh6tHJvapCabJfcNX8HUYAFRJ2h3-EEUYzV_GwAWRV53-lA3YTQlee2mJrTR1ziI
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