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TRAIKKSIKKRHETSTILTAK VED VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER

Vedlegg: Søknad fra Fauske kommune datert 9.9.2011, om utsatt frist for prosjekt fortau Valnesfjord skole.
Brev datert 12.10.2011 fra Nordland fylkes trafisikkerhetsutvalg.

Sammendrag:

Fauske kommune fikk i 2010 innvilget tilskudd ti prosjekt ((Fortau Valnesfjord skole)).
På gr av problemer med gruerverv fikk kommunen utsatt frist til 2011 til å gjennomføre
tiltaket. Heller ikke i 2011 ble det oppnådd enighet om gravståelse med alle berørte
grueiere.

Kommunen søkte høsten 2011 om yterligere utsatt frist for tiltaket, søknaden ble ikke innvilget
og bevilgningen ble tret tilbake.

Fauske kommunes trafikksikkerhetsplan er nå til revisjon, det forventes at ny plan vil inneholde
tiltak for å trygge skoleveien for elevene ved Valnesfjord oppvekstsenter.

Kotruuen er også kjent med at det er under utarbeiding en privat reguleringsplan der det
foreslås at veien opp til Valnesfjord skole reguleres til gang- og sykkelsti.

Saken er satt på sakskaret etter anodning fra leder av plan- og utviklingsutvalget.

Saken legges fram uten innstiling.
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Even Ediassen
Rådman



1---

~ FAUSKE KOMMUNE
Plan/utvikling

Statens vegvesen Region nord
NFTU sekretariatet
Postboks 1403

8002 BOD0

Saksbehandler: Gudrun Hagalinsdottir - Telefon: 75600783 - Telefaks: 75600763

Deres rel.: Vår rel.: 11/8482/GHA Dato: 09.09.2011

FYLKESKOMMUNALE TRAFIKKSIKKERHETSMIDLER - SØKNAD
OM UTSATT FlUST FOR PROSJEKT FORTAU VALNESFJOR
SENTRALSKOLE.

Fauske kommune har tidligere søkt om og fått innvilget midler til prosjekt Fortau Valnesfjord
oppvekstsenter .

På grunn av problemer med gruerverv fikk kommunen utsatt frist til i år til å gjennomføre
tiltaket.

Kommunen har i 2011 fortsatt arbeidet med å få på plass avtaler om grunnerverv uten å ha
. lykkes med dette, og vi konstaterer nå at det ikke er mulig å oppnå minnelig avtale om
gravståelse ettersom kun en av tre grueiere ønsker å avstå gr.

Kommunen vil nå ta gjennomgang av hele prosjektet for å få avklart om det er mulig å finne
andre løsninger for å trygge skoleveien for elevene ved Valnesfjord oppvekstsenter.
Kommunen vil gi dette arbeide høy prioritet, likevel vil avklarngen kune ta tid, og en
løsning kan kreve at det utarbeides reguleringsplan før tiltaket kan iverksettes.

På dette gruag søker Fauske kommune og utsatt frist til å gjennomføre tiltak for å sikre
skoleveien til Valnesfjord oppvekstsenter til i 2013.

Med hilsen~LL~~
Gudru.Hagalg-~
Enhetsleder planutvikling

Postadresse: Postboks 938201 FAUSKE
Besøksadresse: Torggata 21
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Fauske kommune. søknad om utsatt frist på fylkeskommunale
trafikksikkerhetsmidler 2010

Viser til kommunens brev datert 9.f.m. samt vår brev datert 22.f.m.

Fauske kommune ble for 2010 gitt tilsagn om tilskudd på inntil kr 737200,- for bygging av
fortu m!elysning ved Valnesfjord skole. Frist for fullføring var 1.11.2010. Denne er senere
forlenget til 1.11.2011. Fauske kommune søker nå om ytterligere forlengelse av fristen til
2013.

Etter behandling i møte i Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg 7.f.m. .er det besluttet at
tilsagnet trekkes per 1.11.2011.

Dette til underretning.

Fôr Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg
~edhi~e~ f_T~~
sekretaratsleder


