
FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

I JouralpostID: 0916009Arkiv sakID.: 09/1605

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Formannskapet

II Sak m.: .060/09 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

I

I Saksbehandler: Paul Erik Aakerli

I Dato:. 08.09.2009..

MARGIT RENDALL, GRYTTINGVEIEN 29, FAUSKE. SØKNAD OM KjØP AV
KOMMUNALT AREAL

Vedlegg: L. Kopi av søknad dater 18.06.09.
2. Kartkopi

Sammendrag:

Søknaden gjelder tilatelse til erverv av ca. 200 m2 av Fauske kommunes eiendom gm. L 03 bm.
L 120. Arealet skal tilegges eiendommen gm. 103 bm. 1005 som tileggstomt.

Oms økt areal er areal som ikke ble regulert til boligformål i forbindelse med utlegging av
tomtene i Haubakken. Arealet har, slik det ligger i dag, liten verdi for Fauske kommune, men
har en verdi som tileggstomt til søkers eiendom.

Formanskapet behandlet i sak 171/08 (Harald Pedersen/Odd Wollbakk), sak 39/09 og 40/09

(Ketil Bjømstad og Paul Valla) salg av tisvarende restareal i Haubakken.
Her ble samtykke gitt.

Rådmannen anser saken som kurant og har ingen merknader til denne.

INNSTILLING:

Søknad fra Margit Rendall hva angår erverv av ca. 200 m2 av Fauske kommunes
eiendom gm. 103 bm. 1120 innvilges.

Kjøpesum settes til kr. 68,- pr. m2.

Alle omkostninger i forbindelse med ervervet bæres av kjøper.

Leder/plan/utvikling rekvirerer kart- og delingsforretning.

Ragnar Pettersen
rådmann
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Fauske Kommune V / Gudrun Hagalisdottir
8200 Fauske '

Emne: Søknad om kjøp av tistøtende område øst for tomt nr 16 i Hauan

Takk for hyggelig telefonsamtale 11. jun 2009 der jeg på vegne av mi mor Margit Rendall tok opp
spørsmålet om det var mulig å få kjøpt tistøtende lie område øst for hennes tomt nr 16 i Hauan(se
vedlegg) som tiører Fauske Kommune. Jeg ble da bedt om å fremsende skriftlig søknad i form av dette
skriv med vedlagt kart som beskriver det aktuelle området.

I dag er det aktuelle området ike benyttet ti noe formål og fremstår deretter pga manglende oppfølging da
kommunen neppe har resurser ti å ivareta vedliehold og forskjønnelse av alle jordlapper som de eier i
boligområdene i kommunen. Da huset ble bygd i 1972-73 var det pga utformigen av tomten begrenset
mulghet ti å bygge garasje på tomten, og løsningen ble da å bygge en carport som pga den vanskelige

innkjøringen og begrensede plass kun har vært benyttet til lagerplass for tig og tang. Ved kjøp av dette
tieggsområde vil jeg i første omgang forskjønne området og dersom det blir aktuelt, søke om å få sette
opp en garasje på denne del av tomten.

Viser ti ovennevnte og søker om å få kjøpe tistøtende lie område (som i grovt vist på situasjonsplan) av
Fauske Kommune.

Med vennlig hisen
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