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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 karutsnitt er det behov for å avgrense parkeringsollådet ved
kirken for deretter å sette opp skilt nr 552 med angivelse av at her er en parkeringsplass. Uten
en fysisk avgrensning nytes området som veg.

Aktuelt område
med ortofoto som
bakgru. Hele

parkeringsområdet
er uten avgrensning
og nytes som
vegareal og
parkeringsplass.
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Forslag til fysisk
avgrensiing av

akuelt område og
plassering av skilt
nr 552 med
underskilt.
Underskiltet gis

-.teksten:

For kirkegjengere

Søndager

Den fysiske sperren som er inntegnet er ca 35m.
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
natulig yterkant av

parkeringsplassen

Saksbehandlers vurdering:

For å få etablert en parkeringsplass i dette området, som kan kontrolleres, er en avhengig av å
lage en tydelig rame 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 nænniljøutvalg til uttalelse.
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Innstillng i saken vil bli lagt fram i møtet, da SNUs' uttlelse ikke foreligger pr. skrvedato.

INNSTILLING:

PLUT-033110 VEDTAK- 25.05.2010

-tJttàlelsefraSulitjelmanæriiljøutvalgbleutdelt i møtet.

Rådmanen ønsket å trekke saken.

Gøran Indregård (AP) foreslo:
Saken utsettes.

AP's utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Saken utsettes.

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN

Problemstilingen er videre bearbeidet etter signalene fra planutvalget og nytt forslag til
parkeringsplasser ved Sulitjelma kirke er utviklet slik nedenstående bilde viser:

('



NY INNSTILLING:

Parkeringsplassområdet nord for kirken utvides vestover til en lengde av Ca 50 m.
Dette gir plass for ca 15 plasser. Videre anegges det 2 handykapplasser like ved
inngangen til kirken. Plassene anbefales skiltet med parkeringsskiltet nr 552. Den ene
plasseringen gis underskilt som angir at disse plassene er forbeholdt handikappede.

Ragnar Pettersen
Rådman

Utskrift sendes:
Enhetsleder til videre
forfønig


