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Sammendrag:

Planutvalget har bedt om at det lages parkeringsplass forbeholdt kirkegjengere ved Sulitjelma
kirke.

Administrasjonen har sammen med representant fra vegvesenet befart området og tatt noen
fotos som vedlegges. Parkeringsområdet slik det er nå har ingen klar avgrensning og som
sådan er det vanskelig å definere denne som en parkeringsplass. Dette hindrer skilting som
kan håndheves.

Saksopplysninger:

Som vist på nedenstående kartutsnitt er det behov for å avgrense parkeringsområdet ved
kirken for deretter å sette opp skilt nr 552 med angivelse av at her er en parkeringsplass. Uten
en fysisk avgrensning nyttes området som veg.

Aktuelt område
med ortofoto som
bakgrunn. Hele
parkeringsområdet
er uten avgrensning
og nyttes som
vegareal og
parkeringsplass.



Forslag til fysisk
avgrensning av
aktuelt område og
plassering av skilt
nr 552 med
underskilt.
Underskiltet gis
teksten:

For kirkegjengere

Søndager

Den fysiske sperren som er inntegnet er ca 35 m.
Denne foreslås etablert med passende betongblokker eller guardrail.

Nedenfor ses området på foto sett fra øversiden.

Linje for fysisk
skile mellom veg
og parkeringsplass

Her er det "hindere" som gjør
at dette eventuelt blir en
naturlig ytterkant av
parkeringsplassen

Saksbehandlers vurdering:

For å få etablert en parkeringsplass i dette området, som kan kontrolleres, er en avhengig av å
lage en tydelig ramme for denne. Forslaget angitt foran vil gi nødvendig avgrensning slik at
parkeringsplassen kan skiltes. Foreslått underskilt vil angi at parkeringsplassen er for
kirkegjengere på søndager. Andre dager kan hvem som helst parkere her.

Saken er oversendt Sulitjelma nærmiljøutvalg til uttalelse.



Innstiling i saken vil bli lagt fram i møtet, da SNUs' uttalelse ikke foreligger pr. skrivedato.

INNSTILLING:

PLUT-033110 VEDTAK- 25.05.2010

Uttalelse fra Sulitjelma nærmiljøutvalg ble utdelt i møtet.

Rådmannen ønsket å trekke saken.

Gøran Indregård (AP) foreslo:
Saken utsettes.

AP's utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Saken utsettes.

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN
Vedlegg: Brev av 21..10 fra Sulitjelma nærmiljøutvalg

Brev datert 12.7.10 fra Fauske kirkelige fellesråd

Fauske kirkelige fellesråd har befart det aktuelle området ved Sulitjelma kirke og gitt en
muntlig tilbakemelding om at det ikke er behov for å anlegge parkeringsplassen på så stort
område som angitt foran. På kartutsnittet nedenfor er det angitt at det kan anlegges
parkeringsplasser vinkelrett inn til kirkegjerdet. Ved å avgrense parkeringen slik er det kun
nødvendig å asfaltere merkede plasser og å sette opp skilt nr 552 med underskilt (For
kirkegj engere)



NY INNSTILLING:

Det anlegges 6 parkeringsplasser vinkelrett inn til kirkegjerdet på nordsiden av
hovedporten. Det skiltes for disse plassene med skilt nr 552 med underskilt

(For kirkegjengere)

For å muliggjøre merking av den enkelte parkeringsplass asfalteres
parkeringsområdet.

Ragnar Pettersen
Rådman

Utskrift sendes:
Enhetsleder til videre
forføyning



Sulitjelma Nærmiljøutvalg

www.Sulismiljo.com

Sulitjelma, 21 mai 2010

Fauske kommune

Postboks 93

8200 Fauske

Parkeringsplass ved Sulitjelma Kirke:

SNU har i møte 19 mai og befaring av nevnte område, ikke funnet å kunne
anbefale forslaget til parkeringsplass til Sulitjelma Kirke, slik det foreligger i dag.

Ulempene som løsningen vil medføre, er slik vi vurderer det, langt større og
ikke avklart i en helhet, som gjør at vi kan gå for nevnte forslag.

Det gjelder adkomsten for offentlige tjenester som, brøyting, brannvesen,
renovasjon og annen tungtransport t, som får en for dårlig svingradius og areal
for å komme frem til boligfeltet.

Dette vil bli ytterlige forsterket i vinterperioden når behovet for snørydding er
tilstede.

SNU mener at område møt øst og nord, på nordsiden av kirken, kan
opparbeides som egnet parkeringsplass, med brolagt steingangfelt inn mot
kirketrappen. Parkeringsarealet kan utvides mot vest.

Ideelt skulle lyktestolper vært flyttet til motsatt side av veien, samt den som er
tenkt som naturlig avgrensing i forslaget til parkeringsløsning. I tillegg må
området, inkludert parkerings areal, bli asfaltert.

Med vennlig hilsen

Sulitjelma Nærmiljøutvalg

Egil A Setså



, DEN NORSKE KIRKE
FAUSKE KIKELIGE FELLESRÅ

Org.nr.NO 977 000 459 MV A
Postboks 384

8201 FAUSKE
Tlf: 75601080

Faks: 75601099

Til Berørte parter.

Fauske 12.07.2010
Vår saksbehandler: Tore Nilsen

Vår ref.: 08/00012-006
Arkivkode: 519

PARKRINGSPLASSER VED SULITJELMA KIRK

Det innkalles til befaring angående parkeringsplasser ved Sulitjelma kirke.
Se fellesrådssak

Sted: Sulitjelma kirke

Tidspunkt: 18.08.2010 kl 10.00

Vennlig hilsen

Tore Nilsen
Driftsleder
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SAKSFREMSTILLING
REGULERING AV PARKERINGSPLASSER

Parkeringsplassene ved Sulitjelma kirke, som ligger oppe ved kirka, brukes hovedsakelig
når det er aktiviteter i Sulitjelma kirke. Dette kan være begravelser, gudsijenester,
konserter eller andre ting. Det er da behov for å ha tilgjengelig de parkeringsplassene som
finns der.

Vi opplever ofte, især om vinteren at det er parkert kjøretøy for lengre tidsrom, og ofte er
dette folk som har dette som utgangspunkt når de skal til fjells til hytter og lignende. De tar
ofte en stor del av parkeringsplassene til kirka, og de kan bli stående der i flere døgn i
strekk, særlig i helgene og til påske.
Dette medfører problemer når vi har behov for å benytte parkeringsplassene.

En løsning på dette kan være tidsbegrensning på parkeringen og oppmerking hvor dette

gjelder.
Det må i så tilfelle søkes om dette.

INNSTILLING
Det søkes om: Parkering kun for besøkende til Sulitjelma kirke.
Det tas kontakt med plankontoret for å se på omregulering av veien slik at det kan lages
flere parkeringsplasser.

VEDTAK

i Enstemmig vedtatt.


