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KLAGE P Å SØKNAD OM TILBAKEREGULERING AV PARKRINGSOMRÅDE VED
VESTMYRA BARNEHAGE

Vedlegg: 1. Sak 6/11 - Plan- og utviklingsutvalget
2. Klage, datert 15.2.2011

3. Brev fra Vestrnyra barnehage og SU datert 7.2.2011

4. Referat fra Faglig trafikkforum Fauske datert 7.9.2011

Sammendrag:

FAU vNestmyra barnehage har i brev datert 15.2.2011 påklaget vedtak i sak 6/11 i plan- og
utviklingsutvalget.

F AU påkager avslaget på å endre reguleringsplanen for Vestrnyra skoleområde. Det opplyses at
mange foreldre har meldt at de opplever den nye parkeringsplassen som mindre trafikksikker enn
tidligere parkeringsplass og det fremsettes ønske om også å kune parkere på gamel
parkeringsplass der parkering nå er opphørt.

I brev datert 7.2.2011 fra Vestrnyra barnehage v/enhets leder Sissel Alver og leder av SU, Line
Skogstad, bes Faglig trafikkforum om å foreta befaring av parkeringsplassen og komme med
forslag til tiltak som kan bedre forholdene for å bedre trafikksikkerhet og brukervennlighet.

Behandling av klagen ble utsatt i påvente av befaring og konklusjoner fra utvalget.

Faglig trafikkforu har hatt to befaringer av parkeringsplassen. Referatet som er skrevet etter

den siste befaringen den 7. september er lite konket om forumets konklusjoner. På direkte
spørsmål til noen av Forumets medlemmer der det opplyst at Faglig trafikkforum ikke finner
grunnlag for å endre reguleringsplanen for å gå tilbake til gamel parkeringsordning, men de
henstiler til de ansatte ved barehagen om å parkere på hovedparkeringsplassen for på den
måten å bidra til mer oversiktlige forhold ved levering og henting av barn i barnehagen.

Saksbehandlers vurdering:

Det er ikke kommet nye opplysninger i klagen men F AU har utdypet sine synspunter. Det går
fram av klagen at noen foreldre opplever at forholdene ved bringing og henting av barn er blitt
dårligere enn før den nye parkeringsordningen ble innført.



I forståelse med klager har kommunen har ventet med å behandle klagen til Faglig trafikkforum
har foretatt befaring. Konklusjonene fra befaringen er generelle, men foruet finner ikke
grunnlag for å endre reguleringsplanen.

Etter rådmannens vurdering kan enkle tiltak som bedre belysning og tidlig snørydding bidra til å
gjøre situasjonen ved levering og henting av barn tryggere.

Rådmanen kan ikke se at det er kommet nye opplysninger som tilsier at parkeringsordningen
bør reverseres. Det vises også til konklusjonen fra Faglig trafikkutvalg. På dette grulag tilrår

rådmannen at klagen ikke tas til følge.

INNSTILLING:

Klage fra FAU vNestmyra barehage på vedtak i PLUT sak 6/11 den 18.1.2011, tas ikke
til følge.

Etter vurdering er det ikke funnet grunnlag for å endre gjeldende reguleringsplan.

Klagen oversendes klagenemda for endelig avgjørelse.

Per Gunnar Pedersen
rådmann

Utskrift sendes:
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SØKNAD OM TILBAKEREGULERING AV PARKRINGSOMRÅDE VED
VESTMYRA BARNEHAGE

Vedlegg: Søknad om tilbakeregulering av parkeringsområde ved Vestmyra barnehage datert 1.12.2010 '
Notat om parkeringsforholdene ved Vestmyra barnehage datert 6.1.2011
Karttsnitt fra reguleringskar Vestmyra skolesenter vedtatt 27.05.2005.

Saksopplysninger:

FAU ved Vestmyrabarehage har i brev datert 1.12.2010 tatt opp parkeringssituasjonen ved
barehagen og ber om at gjeldende reguleringsplan blir endret for å få tilbakefør tidligere
parkeringsområde.

Reguleringsplan for Vestrnyra skolesenter ble vedtatt av kommunestyret i møe den 27.05.2005,
sak 36/05. Reguleringsplanen omfattet bl a nye trafikkløsninger i området rudt Vestinyra
skolesenter.

Med gruag i reguleringsplanen ble det utarbeidet skiltplan for ny parkeringsordning i
området. Skiltplanen ble vedtatt i plan- og utviklingsområdet i møe den 02.03.2010, sak 17/10,
med endelig godkjennng fra Statens vegvesen i brev datert 10.9.2010.

Ny parkeringsordning ble iverksatt i månedsskiftet oktnov 2010.

Enhetsleder ved Vestrnyra barehage har iet notat datert 06.01.2011 gitt uttalelse til søknaden
fraFAU.

Saksbehandlers vurdering:

Endring av parkeriiigsordningen ved Vestmyra barehage ble vedtatt i 2005 men ble først
igangsatt høsten 2010 etter at felles parkeringsplass ble opparbeidet og skiltet.

Formålet med den nye parkeringsordnngen er å sikre god og trgg ferdsel til og fra skoler og
barehager.

Ved Vestrnyra barnehage er parkeringssituasjonen endret ved at parkeringsplassen ved
inngangsdøra er nedlagt og erstattet med ny parkeringsplass i avstand av ca 100 meter fra
barnehagen. Atkomst fra parkeringsplassen til barehagen går langs gangvei.



F AU vuderer den nye løsningen som undvendig tungvint pga lengre avstand til inngangsdøra,
de stiler også spørsmål ved om den nye parkeringsplassen er mer trafkksikker enn tidligere
parkeringsplass.

Reguleringsplanen ble vedtatt etter omfattende prosess, planforslaget har vært ute til offentlig
ettersyn. Hvis det likevel viser seg at ny parkeringssituasjon medfører utilsikta utfordringer som
ikke ble forutsett og vurdert ved utarbeiding av planen, kan det være akelt og se på planen på
nyt. Enhetsleder ved barnehagen foreslår en rekke tiltak som kan lette tilgjengeligheten til
barehagen uten å gå tibake til gamel parkeringsordning. Den nye parkeringsordningen har

fugert i kun kort periode. Det er rimelig å anta at innarbeiding av nye rutiner tar noe tid.

Rådmanen vil foreslå at det med utgangspunt i enhetsleders notat tas en gjennomgang av
forholdene ved levering og henting av barn for å komme fram til forbedringstiltak. Tilak som
ikke medfører reguleringsendrng iverksettes så snar som mulig.

INNSTILLING:

Innenfor ramen av vedtatt reguleringsplan bes administrasjonen gjennomgå og
iverksette tiltak for å legge bedre til rette for levering og henting av bar ved Vestmyra
barehage.

PLUT..006/11 VEDTAK- 18.01.2011

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Innenfor ramen av vedtatt reguleringsplan bes administrasjonen gjennomgå og
iverksette tiltak for å legge bedre til rette for levering og henting av bar ved Vestmyra
barehage.
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Utskrift sendes:
Enhetslederplanutvikling til videre forføyning
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Klage på avslag om søknad av tilbakeregulering av parkeringsområde ved Vestmyra
barnehage

Viser til vedtak i PLUT sak nr. 006/11 av 18.1.2011, søknad om tilbakeregulering av parkeringsòmråde
ved Vestmyra barnehage av 1.12.2010, samt notat til Enhetsleder plan/utvkling Gudrun Hagalihsdottir
fra Enhetsleder ved Vestrnyra barnehage Sissel Alver av 6.1.2011.

Vedtaket er gjort kjent for FAU 27.1.2011, og klagefristen anses dermed overholdt, jf tv § 29.

Det fremkommer av nevnte vedtak at det kan være aktuelt å se på reguleringsplanen på nyt, dersom
det viser seg at ny parkeringssituaSjon medfører utilsiktede utfordringer som ikke ble forutsett og
vurdert ved utarbeiding av planen. Dette er imidlertid ikke vedtatt, men man harâpnet for å
gjennomgå og iverksette tiltak innenfor rammen av vedtatt reguleringsplan. på bakgrunn av
tilbakemeldinger fra svært mange foreldre ved Vestmyra barnehage, påklager FAU. herved at det er
gitt avslag på å se på reguleringsplanen på nyt mht. utilsiktede utfordringer som ikke ble forutsatt og
vurdert ved utarbeIding av planen.

Formâlêt medcleR nyeparkeringsordningen er å sikre god og ti'gg ferdsel til og fra skoler og
barnehager. Til dette vilFAU bemerkeat mange foreldre har meldtatdeopplever den nye
parkeringsplassen som mindre trafikksikker enn tidligere parkeringsplass. Som PAU. har nevnt i sin
søknad til PLUT datert 1.12.2010 parkerer bilene nå på to rader, og over et mer komprimert orrråde.
Den nye parkeringsplassen oppleves av mange som mindre oversiktlig, og man parkerer nå på et
område hvor det er stor trafikk. FAU mener at man ikke kan se bortfra alle tilbakemeldinger som er
kommet fra foreldrene i Vestmyra barnehage, og at dette faner inn under forhOldet "utilsiktede
utfordringer". Det fremstår som svært uheldig at man fjerner en parkeringsplass som oppleves

som tryggere for mange av brukerne av Vestrnyra barnehage.. Det er også viktig å presisere at det ved
den gamle parkeringsplassen var etablert en god praksis ved levering og henting av barn.

FAU vii orientere om at vi har foretatt en spørreundersøkelse blant foreldre ved Vestrnyra barnehage,
og av de motttte svarer tilbakemeldingene at et klart flertll ønsker å ta i bruk den gamle
parkeringsplassen igjen. Det vises her til at den gamle parkeringsplassen både var mer oversiktlig, og
mer brukervennlig.

FAU kan på bakgrunn av tilbakemeldinger fra mange av brukerne av Vestrnyra barnehage ikke se at
formålet med reguleringsplanen er oppfylt med tanke på den nye parkeringsordningen utenfor
Vestrnyra barnehage.

Med bakgrunn i tilbakemeldinger fra foreldre ved Vestrnyra barnehage ønsker FAU at det gis adgang
til å kunne parkere på begge parkeringsplassen, da dette vii kunne gjøre parkeringssituasjonen ved'
Vestmyra barnehage bedre, Dette ble også erfart da den nye parkeringsplassen ble tatt i bruk av
noen, før parkeringsforbudet på den gamle parkeringsplassen trådte i kraft.

Flere foreldre ved Vestrnyra barnehage mener også at det faller inn under forholdet "utilsiktede
utfordringer" at den nye parkeringsordningen har medført at bringe- og hentesituasjonen har blitt
vesentlig verre. Man stiler seg uforstående til at man går bort fra en velfungerende ordning, til en
ordning hvor man overhodet ikke legger til rette for bringing og henting av barn i en kommunal



barnehage, da med tanke på de som har barn ¡Eventyrgrenda.

Da den nye parkeringsplassen er flytet utenfor gjerde til Bakkebygrenda, kan ikke FAU se at den nye
ordningen har ført til et bedre klima for barn og voksne i Vestmyra barnehage.

Da saken lå ute ti,l høring i 2005 har SU uttlt at de tror den nye parkeringsordningen vil kunne gi en
sikrere parkeringsplass, et bedre klima og en adgang til utvidelse av uteområdet i barnehagen. De har
itilegg bemerket at noen nok vil synes det er langt å gå. FAU mener at vi gjennom vår tidligere

søknad og i denne klagen har vist at de forhold som SU pekte på i 2005 ikke kan vektlegges i dag.

FAU mener at PLUT i sin behandling av saken ikke har vurdert de utilsiktede utfordringene
tilstrekkelig, og klager dermed på vedtak fattet i PLUT 18.1.2011. Vi viser for øvrig til våre merknader i
søknad av 1.12.2010.

Ta kontakt på tlf. 90615277 dersom noe er uklart

Mvh.

J.n e. ..ko,qs &ad.
Line Skogsta'd
Leder FAU vI Vestmyra barnehage



~ FAUSKE KOMMUNE
Vestmyra barnehage

Fauske kommune
v/Jan Nystad

Boks 93

8201 FAUSKE

Saksbehandler: Sissel Alver - Telefon: 75600400 - Telefaks: 756004 OL

Deres rel.: Vår rel.: 11/131 JlALV Dato: 07.02.2011

ØNSKE OM BEFARING OG UTTALELSE FRA FAUSKE
TRAFIKKAGLIG FORUM

Ny parkeringsordning ved Vestmyra barnehage har medført en del misnøye fra foreldrenes
side fordi den oppleves midre bruervennlig enn den gamle ordningen. I Planutvalgets møe
18.januar Var søknad fra FAU om tilbaleregulering av parkergsområdet oppe (PLUT-06/11)
og følgende vedtak ble fattet:
"Innenfor rammen av vedtatt reguleringsplan bes administrasjonen gjennomgå og iverksette
tiltak for å legge bedre til rette for levering og henting av barn ved Vestmyra barnehage"

F AU ha bestemt seg for å klage på dette vedtalet, i håp om å fà den gamle
parkeringsordningen tilbake.

Vestmyra barehages samarbeidsutvalg (SU) hadde saken oppe i sitt møteOl.februar og det
ble der enighet om at man ønsker en vurdering av trafisikerheten rudt Vestmyra

barehage, dvs. både den game og den nye parkeringsplassen. Dette for å få en faglig
uttalelse om trafikk- og parkerigsforholdene, samt forslag til eventuelle tiltak som anbefales
iverksatt for å bedre trafisikerhet og brukervennlighet.

Vestmyra barehages SU ber med dette Fauske Trafifaglig Forum om å forta en befaring,
gi en uttalelse om trafi- og parkergsforholdene og komme med konkete forslag til tiltak
som kan bedre forholdene for bruerne av barehagen.

Det vil være akuelt både for barehagens enhets leder og representanter fra FAU å være med
på befaringen, og vi vil derfor gjeme ha tilbakemelding om tidspunkt så snar som mulig.

Med hilsen~~
Sissel Alver
Enhetsleder

line 5kcastatt
Line Skogsta'd

Leder SU

Kopi til:
Fran Bernardsen Postboks 93 8201 FAUSKE

Postdresse: Tiurvejen4 8200 FAUSKE
Besøksadresse: TiurVeien 2 og 4
E-post: postmottk(gfauske.komrune.no

Telefon Faks Bankgiro: 4555 0700348/8951 07004 15
75600400 75600401

Org. nr: 972 418 021



FAGLIG TRAFIKKFORUM FAUSKE
TRYGG TRAFIKK, STATENS VEGVESEN, FORSIKRINGSBRANSJEN,
POLITI, KJØRESKOLENE, HELSEVESEN, FAUSKE KOMMUNE

REFERAT FRA MØTE NR. 5/2011 PÅ FAUSKE TRAFIKKSTASJON
MØTEDATO: 7. september 11
Møtetid: 09.00.- 12.00

Til stede: Harald Thorbergsen
Terje Valla
Jan Nystad
Per Amt Ludvigsen
Thorgeir Krstensen
Kaare Barkhald
Kjell Ame Chrstensen
Gunhild Eide

NAF
Fauske kommune, skole
Fauske kommune, teknsk etat
Fauske lensmanskontor
Spareban 1 , forsikrng
Barkhald og Pedersen trafikkskole
Statens vegvesen
Statens vegvesen i

Møteleder: Harald

Saksliste:

Sak 19/11

Sak 20/11

Sak 21/11

Sak 22/11

Gjennomgang/godkjenning av referat fra forrige møte
Gangfeltet i Erikstadbakken som er blitt fjernet: Har vært en nestenulykke
med en syklist. Kjell Ame skriver brev til Statens vegvesen om saken og
muligheten for å lage noe som kan sperre, ev. ei grøft, slik at det ikke går
å sykle direkte ut i veien.

Trafikkituasjonen ved Vestmyra barnehage og Erikstad skole.
FTF var i april på befarng på begge steder. Også i dag har vi vært på
en rask befaring på begge steder.
Jan lager et forslag til parkering på Erikstad skole, i henhold til råd fra FTF.
Sendes FTF og Erikstad skole.
Terje Valla taren telefon tilSissel Alver ved Vestrnyra barehage, og
orienterer henne om vår syn på saken.

Samarbeid med våre nabokommuner.
Monica Åsheim er kontakperson i Sørfold kommune.
Vi inviterer Monica til neste møte.

Foreløpig har vi ikke' fått noen kontaktperson i Saltdal kommune.
Kjell Are tar kontak med Krstian Øse som nå arbeider i Saltdal kommune.

Brev fra Marius Andre Kjerpesetb
Han ber oss vudere trafkksikkerheten for området.

Kommunen bør sette press på utbygger av området, at den nye veien med
utkjøring til Rv80 blir gjort ferdig snarest mulig. Da skal den gamle
utkjøring fra Møllnveien stenge. Også utkjøringen fra huset til Marus
Kjerpeseth blir stengt. Det skal bare være en ukjøring til Rv80 i dette området.
Jan ta FTF sitt synspunt med tilbake til Fauske kommune.


