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TRYGVE AASJORD, SJØROSEVEIEN 3, FAUSKE. SØKNAD OM ERVERV AV
KOMMUNALT AREAL
Vedlegg: 1. Kopi av søknad datert 22.06.09.

2. 2 stk. kartkopier

Sammendrag:

Søknaden gjelder tilatelse til erverv av ca. 50 m2 av Fauske kommunes eiendom gm 104 bm.
405 på Stranda. Arealet skal tilegges eiendommen gm. 104 bm. 671 som tileggstomt.

Omsøkt areal er i stadfestet reguleringsplan for Stranda, vedtatt i 1979, regulert til gangveg.
Gangvegen er imidlertid etter alle disse årene ikke bygd. Deler av regulert gangareal er gjennom
tiden blitt nedbygd, hvilket tilsier at gangtrafikken ned til Tareveien går langs annet etablerte
vegsystemet.

I F -sak 204/08 vedtok formannskapet salg av tilsvarende regulert gangvegareal til eiere av
eiendommen Álegressveien 2, gm. 104 bm. 502,641 (Marthe K. Elertsen/Ola Tande Hansen)

Videre vedtok sektorstyret drift/teknisk i 2003, DT-sak 128/03, salg av tilsvarende regulert
gangareal til eier av eiendommen Álegressveien 1.

Rådmannen har ingen merknader til søknaden.

INNSTILLING:

Søknad fra Trygve Aasjord hva angår erverv av ca. 50 m2 av Fauske kommunes eiendom
gm. 104 bm. 405 innvilges.

Vedtak i F -sak 204/08 må hensyntas i forbindelse med oppmåling av tomtearealet.

Kjøpesum settes til kr. 68,- pr. m2. (Vedtatt pris for salg av "brakkarealer")

Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.

Leder plan/utvikling rekvirerer kart- og delingsfonetning.

Ragnar Pettersen
rådmann



Trygve Aasjord,
Sjørosevn. 3,
8200 Fauske,
Tlf 75644390.
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Fauske kommune,
8200 Fauske.

Endret søknad om kjøp/overtakelse av andel av frigangssone ved eiendom Sjøroseveien
nr 3. Gnr./b.nr 104/671.

Erstatter tidligere søknad av 17/6 d.å.

Jeg søker om å få erhverve dette arealet, ut fra fra at denne sonen ikke lengre har noen
funksjon. Det er kommet meg til kjennskap at lignende overtakelse formodentlig er omsøkt
for Gm. 104/502. Frigangssonen!stien er også i praksis stengt, i og med opparbeidelse av
snuplass m/grøft i Sjøroseveien, sørøst for min eiendom - for en del år tilbake. Likeså vil evt.
utvidelse av vei for 104/502 også yterligere partere sonen. I dag er det ikke noen markert
gangsti mellom eiendommer 104/502 og 104/450.

Gangstien har ikke vært benyttet så lenge vi har bebodd eiendommen, ut hva vi har observert.
Dersom noen allkevel skulle ønske passere, er det rikelig mulighet til det, gjennom
friareal/lekeplass og resterende frigangssone.

Jeg søker om overtakelse for tilsvarende lengde min eiendoms tomtebredde mot sør - ca 25
meter. Det søkes om en bredde i fra 1 til 2, 5 meter - til det som danner et naturlig skile;
store, gamle trær og stor stein. Arealet totalt skulle anslagsvis bli i underkant av 55 kvm.
Skilet mellom 104/502, 104/641 og min eiendom foreslås satt midt mellom eiendommene.
Jfr skisse.

Jeg vedlegger kartskisse med skravering av omsøkte areaL.

Fauske, 22/6-09
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