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Vedlegg: Søknad uten dato

Karttsnitt

Sammendrag:
Fauske kommune har mottatt søknad fra Fauske 1 Speidertropp vI Anni Frid Strømdahl
Ludviksen om dispensasjon for kjøring i utmark.

Saksopplysninger:
Søknaden gjelder kjøring av materiell og utstyr for rehabilitering av FridalhusetlSpeiderhuset,
gjelder for 2010-2011.
Transporten skal foregå langs veien som Valnesfjord Helsesportssenter har utbedret, derfra og
opp til huset går det vei 70-80 m som er utmark.
Saksbehandlers vurdering:

Fauske kommune tilater vanligvis ikke kjøring på barmark. Da søknaden gjelder for 70-80 m,
langs en vei som allerede går til huset kan denne benytes.

Fraktingen må skje på dagtid.
Søker må innente tilatelse hos grueier.

INNSTILLING:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 innvilges dispensasjon fra gjeldende
kommunedelplan med tema motorferdsel:

Fauske 1 speidertropp vI Ani Frid Strømdahl Ludviksen innvilges dispensasjon for
kjøring i utmark langs veien som Valnesfjord Helsesportssenter har utbedret som bilvei
for vanlig kjøretøy, og opp til Fridalhusetlspeiderhuset.
Dispensasjonen gjelder for transport av materiell og utstyr i forbindelse med
restaureringarbeid av huset.
Søker må innente tilatelse fra grueier.
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Fauske kommune
Plan/utvikling

Søknad om dispensasjon for kjøring i utmark
Viser til samtale med Gudrun Hagalinsdottir.

Fauske1. speidertropp søker om dispensasjon fra regelverk for kjøring i utmark for å kjøring i
Fridalen, for kjøre opp materiell i forbindelse med rehabiltering av Fridalhuset/Speiderhuset.
Søknaden gjelder for 2010 og 2011.
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