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Saksbehandler: Lise Gunn Hansen - Telefon: 75604060 - Telefaks: 75604001

Deres ref.: ' Vår ref.: 12/9624/LGH Dato: 05.11.2012

ULOVLIG BILKJØRIG I RABENVEIEN

I brev av 16.10. då er det informert om hvordan Fauske kommune ser på trafkkorholdene i
Rabbenveien. På gr av at dette er ren informasjon fra Fauske koniunes side, inneholder
det ikke opplysninger om klageadgang. Dersom brevet hadde vært et enkeltvedta, hadde det
blitt opplyst om klageadgang i hht Forvaltrngslovens bestemmelser.

Det nevnes at vår brev av 16.10. då er en blåkopi av det brevet som ble sendt i 1999. Fauske
koniune ike har endret standpun til trafikkeguleringen i Rabbenveien siden da, derfor et
nesten liktlydende brev.

Det er riig som du skrver at Fauske kommune ikke ønsker trafikk i Rabbenveien og har
skiltet i forhold til dette.

Fauske kommune har ikke politimyndighet ogkanikke drive trafkkontroll eller skrve ut
forelegg ti dem som eventuelt bryertràflkkeglene. Fauske kommune har ingen myndighet
til å béstemme hva politiet skal foreta seg, men kan henstile om kontroll, slik vi har gjort i
denne saken.

Når det gjelder regulering av framtidig vei mellom Anerske og. fram til Midtigardsveien er
reguleringsplan for Fau.ske østre del 1 fremdeles gjeldende.

Det nevnes.at henvisning til politikontroll er for enkel og tilbakelent. Fauske kommune gjør i
denne saken det som er kommunens oppgave, skilting og vedlikehold.

Dette brevet inkudert resten av korrespondansen i denne saken legges fram for Planutvalget
som referat i møte den 20.1 1.2012

Dette til orientering.

Med hilsenLc7~/£~.s~
~Iu Hagalinsdott
Enhetsleder

Postadresse: Postboks 938201 FAUSKE
Besøksadresse: Torggata21
E-post: postott(!fauske.kommune.no

Telefon Fak Bankgiro: 45550700348/89510700415
75604000 756040 OL

Org. nr: 972 418 021
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KLAGE PÅ FAUSKE KOMMUNES VEDTAK 16.10.2012,
REF.: 12/8989/LGH.

ULOVLIG BILKJØRING I RABBENVEIEN.

Fauske kommune har ikke i sitt vedtak av 16.10.2012, angitt opplysninger om mulighet for
klage. Dette mener jeg at kommunen er pliktig til etter Forvaltningslovens § 28.

Forholdet til ulovlig bilkjøring i Rabbenvein og mot østre del av Bjørkveien, tokjeg opp med
Fauske kommune første gang i breva 3.7.1998. Etter to purrnger fikk jeg svar 14.4.1999,

ref. BYGGFR/1999/3648, arkiv Q8411.

På grunn av betydelig økning av ulovlig bilIgøring de senere år, særlig etter åpning av
Handelsparken på Krokdalsmyra, skrev jeg nyt brev til Fauske kommune 6.7.2012. Her har
jeg ganske detaljert redegjort for trafikken og kommet med forslag til mulig løsning.
Etter påminnelse, har Fauske kommune gitt svar i brev av 16.10.2012.
Innoldet i siste brever omtrent blåkopi av svaret jeg fikk for 13 år siden.

Jeg oppfatter det slik at Fauske kommune ikke ønsker biltrafikk i Rabbenveien, og har skiltet i
tråd med dette, (trafikkskilt nr. 306.1).
Imidlertid er det få som tar hensyn til forbudet for motorvogn, men kjører som om veien ikke
var skiltet.
I tilegg overtrer de samme bilførene skilt 522 Gang- og sykkelveg, som har underskilt
"kjøring til eiendommene tilatt", når de kjører inn fra E6 retning Rabbenveien.

Fauske kommune synes å overlate kontroll med den ulovlige trafikken til politiet.
I mine ca. 27 år i bo-området, har jeg sett lite til politiets kontroll i Rabbenveien og eventuell
virkning av kontrolL.

Jeg skjønner at politiet ikke prioriterer trafikkontroll i Rabbenveien. Den er vel ikke
ulykkesbelastet. Veien brukes imidlertid betydelig av turgåere:
Dersom politiet har foretatt noen kontroll, som har medført forelegg på kr. 3200,- for kjøring
på gang~ og sykkelveg og kr. 4200,- for gjennomkjøring mot skilt 306.1, så vil jeg tro at
samlet forelegg på kr. 7l/00,- vil være en tankevekker for de som kjører ulovlig.

I krysset Bjørkveien/Rognveien er det skiltet med Blindveg, skilt nr. 527.1.
Slik skilting skal medføre fysisk sperre i vegenden.
Når Fauske kommune hevder at dette er tilfelle mot noe kratt, vil jeg spørre følgende:
Er det slik at en blindveg skal kune ha en fysisk åpning til anen veg, før man kommer til
krattet? Slik løsning kan neppe være hensikten med skilting av blindveg. Er det slike
løsninger andre steder på Fauske?



Fauske kommune opplyste i brev av 14.4.1999, at det foreligger regulering av fremtidig veg
mellom Ankerske og fram til Midtigardsveien. Det skulle da vurderes fysisk stenging av
Rabbenvegen ved jernbaneundergangen.
Akurat det samme står i brev av 16.10.2012, 13 år senere.

Slik går nå årene, men biltrafikken øker, sandstøv og støy øker fra grusveg. Maks fartsgrense i
østre del av Bjørkveien er 50 kmt, selv om vegen er skiltet som blindveg. Våre miljømesige
boforhold forringes, uten at Fauske kommune så langt har vært vilig til å finne løsninger på
den økende biltrafikk i Rabbenvein og østre del av Bjørkveien.
Jeg vil tro at Bjørkveien og Rognveien er den mest trafikkbelastet kommunale veg.
Trafikken i Rognveien er mer en nok, så vi trenger ikke den ulovlig biltrafikk i østre del av
Bjørkveien, mot Rabbenveien.

Jeg ber om at klageinstansen pålegger Fauske kommune å gjennomføre fysiske tiltak for stopp
av den ulovlig biltrafikken.
Henvisning til politikontroll, blir for enkel og tilbakelent.

J1.~ edd h hiilsen ~.IPrb
. Sigmund Sø ate~
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ULOVLIG BILKJØRING I RABENVEIEN

Viser til brev av 6. juli 2012..

Rabbenveien er skiltet med forbudsskilt 306.1 -forbudt for motorlgøretøy ~ med underskilt
808 ~ gjelder gjennomlgøring. Dette betyr at det er forbudt å benyte Rabbenveien som
gjennomkjøringsvei. Overtredelse av slike offentlige skilt er en sak for politiet.

Fauske kommune ønsker fremdeles at Rabbenveien skal være stengt for gjennomkjøring og
vil opprettholde dagens skilting. Fysisk stenging av veien ansees på nåværende tidspunt som
uaktuelt.

Fauske kommune vil henstile til politiet om å foreta kontroll her.

Gjeldende reguleringsplan for Fauske østre viser en fremtidig veg mellom Anerske og fram
til Midtigardsveien. Når denne veien blir bygd er foreløpig uvisst, mennår dette skjer, vil en
fysisk stenging av Rabbenveien ved jernbaneundergangen bli vudert.

Når det gjelder opplysningsskiltet 527.1 - blindvei, plassert ved injøringatil Bjørkveien, så
gjelder det Bjørkveien. Dette er en vei som ender ved at noen trær stenger veien (fysiske
stengsler).

Fauske kommune anser dagens skilting for riktig og vil ikke foreta noen endrnger i mermeste
framtid.

M;ihilsen, iø: t:~scLJ
g~nsdo:t- ... - ..
Enhetsleder

Kopi: Fauske Lensmanskontor, her.

Postadresse: Postboks 93 820iFAUSKE
Besøksadresse: Torggata 21

E-post: postmott(!fauske.kommune.no

Telefon Faks Bankgiro: 45550700348/89510700415
75 6040 00 75 6040 Ol

Org. nr: 972 418 021
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Jeg refererer til flere tidligere skriftlige og muntlige henvendelser til Fauske kommune, senest
telefonstae 3.7.2012 med enhtesleder Gu.dr Hagalinottìr.

Jeg refererr ogs tí ''Hrig av forslag til traîkerhetsp1an for Fauskekornune 2012-
2016. (Høgsfrst 10.7.2012).

I mange år ha Rabenveien vær skiltet Forbudsskit 30.1 - Forbudt for motorkjøretøy,

med underskit - Gjelder gjeøDoinkjørg.

Med slik skiltig oppfatter jeg det slik at Fause kommune mener at dene smale, bra og
krokete grvei ike er egnet til vanig bilt.

I prais har det i årvis vært drvet omfatende gjennomkjørende biltrafi i Rabbenveien.
Traftken har titatt. ibetydeHg grad etter etblering av Handelsnatkenpâ Krokdalsmyra .meb
det foregår også betydelig kJørg til.og fr Haua boligoinåde.

Dette er til stor sjenane fgr beboerne langs Rabbenveien og østr del av BjØlkveien~

Det oppst betydelig triktø på grvei og veistø mot boligene, som ligger nært.

Det niåogså nevnes at denhe vegstkngen brues i betydelig grd av tugåere. Også i

denne saenheng er biltrkk sjenerende. '~~

I krsset Bjørkveien I Rognveien ha Fauske kommune satt Opplysniøgskitet 527.1 -
Blidveg
Skiltet skal vise at vegen et; fysisk stengt se vedegg fr Staen vevesen.
I prais er dette ike tielle, så lenge det er mulig å kjøre mellom Bjørkveiens øst del og

E6.

Fallke kommune har tidligetegitt uttkktot at det er politiets oppgave å kontrollere ulovlig
bìlkjørng i Rabbenveìe.n. " . "
Til dette må bemerkes at jeg i mine 27 år i bd~området har sett svært lite til trakkolitrU fr

politiets side. Denne veistrekningen. er nok ike prioritert. Dessuten viser min erfarg at den
ulovlige biltrafkk gjenoppta like etter púlitiets trikontroll.

Hva kan så gjøres?

Dersm Fauske kommune kun ønker biltttil de 6-7 boligene ¡omret, så holder det
ike med dagens skilting.

I'
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Jeg foreslår følgende priær:

1. Rabbenveien stenges fysisk under jembaneundergangen.
De som bor i Rabbenveien ka ha nøkkel for åpning av for eksempel ''blestengsel'' , eller
anen ty bom.
Dette må væe mulig i denne veien på lik linje med flere andre fysisk stengte veier på Fauske.
Jernbaneundergangen er så lav at brabil, brøbil eller renovasjonsbil ikke ka pasere her.

Utrkkngsbiler til politi og ambulan må kune kjøre på "rett side" ved opptt adesse,
slik de må prisere i andr blindveger.

1. Dersm Fauske kommune ikke ønker å følge opp nåværende skitig i Rabbenveien og
øst del av Bjørkveien, hva angår generell gjenomgangst med bil, vil jeg forslå
følgende:
Ta bort Forbudskskitet 306.1 og Il bilførene få kjøre lovlig i Rabbenveien.
Fartgrensen fn krsset BjørkveienIognveicn og Rabbenveien settes tl30 kit.

Bjørkveien er nå skitet med 50 knt, og dette prakseres i hø gr nå mot Rabbenveien.

Jeg håper imidlertd at Fauske kommune kan bidr til miljømessig og gode boligforhold for
oss som ha betydelig ulempe med den nåværende ulovlige bìltr.



Opplysningsskilt. vegvesen.no

526.1 Envegskjøring Skiltet angir at kjøring bare er tillatt I pilens retning fram ti første
vegkryss,

526. Envegskjøring Skiltet angir at kjøring bare er tillatt i pilens retning fram til første
vegkryss.

ms. ''ji.'17:S~'R ~iíñdvê11g~¡.~"'~#r""..
Skiltets utforming tilpasses forholdene pl! stedet.
Sykkelsymbolet pl! skiltene 527.3 og 527.4 kan erstattes av symbol for gl!ende dersom vegen videre bare er beregnet for gl!ende.
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527.2 Blindveg Skiltet viser at kryssende veg er fysisk stengt.

527.3 Blindveg Skiltet viser at vegen er stengt for biltrafikk, men åpen for gl!ende
og syklende.

527.4 Blindveg Skiltet viser at kryssende veg er stengt for biltrafikk, men Spen for
gSende og syklende.

528 Valgfritt kjørefelt Skiltet angir at fører av kjøretøy kan passere skiltet pl! den side som
passer best.
Skiltet er plassert slik forholdene pS stedet tilsier

http://www . vegvesen.norrrafikkinformasjonIovcr+og+rcglcrrrratikkskiltlOpplysningsskilt
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