
FAUSKE KOMMUNE

ØTEINNKALLING FOR PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Tid: 20.11.2012 kl.: 10:00 - 18:00

Sted: Administrasjonsbygget, kantina

Til behandling: Saksnr. 103/12 - 109/12

Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
Vi ber om at sakspapirer ike kastes etter møte, da møteprotokoll fra møtet kun vil inneholde innstiling og vedtak i
sakene.

SAKSLISTE: - MØTE NR 12/2012

Tema: Orientering fra enhet plan/utvikling, Fauna KF og enhet VV A

Sak nr.: Sakstittel:

103/12

104/12

105/12

106/12

107/12

GODKJENNING AV MØTEBOK

DELEGERTE SAKER I PERIODEN

REFERATSAKER I PERIODEN

SØKNAD OM TRANSPORT TIL FINEIDVARDEN MED SNØSKUTER

FORESPØRSEL OM OMREGULERIG AV DELER AV
KROKDALSMYRA

RULLERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLANEN 2012-2016 - 2.
GANGS BEHANDLING

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FURNES NORD

108/12

109/12

Fauske, 12.11.12

Frank Bernardsen
ommunalsjef

~!i~
Utvalgsleder



FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

I Jo~alpostID:
12/9730 I

Arkiv sakD.: 12/2282 ISaksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Plan- og utviklingsutvalget

Sak nr.: 103/12 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I Dato: 20.11.2012

GODKJENNING AV MØTEBOK

Vedlegg: Møtebok nr. 11/2012

Sammendrag:

Se vedlagte møtebok.

INNSTILLING:

Vedlagte møtebok nr. 1112012 godkjennes.

\



Møteprotokoll Fauske Kommune

PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Møtedato:
Møte nr:

16.10.2012
1l/2012

Fra kL. 10:00

Til kL. 14:30
Til behandling: Sakene 093/12 - 102/12
Møtested: Administras . onsb et, kantina

TILSTEDE PÅ MØTET:
Medlemmer:

Ottar Skjellhaug, Linn Normann Godtfredsen, Erling Palmar, Kjetil Sørbotten.

Varamedlemmer:
Maria Dønnestad, Petter Karlsen Borgen, Steffen Halsbakk, Jens-Erik Kosmo.

Andre:
Kommunalsjef, enhetsleder plan/utvikling, prosjektleder vannområdene i Salten.

UNDERSKRIFTER:
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet:

;i;=/~ ;:/h5cV
Gudrn HagalinSdO~
Enhetsleder plan/utvikling

Ottar Skjellhaug
utvalgsleder

representant representant

Protokollen er godkjent av plan- og utviklingsutvalget i møte nr den
Hovedutskrift sendes:

Ordfører - Rådmann - Kommunalsjefer - Personalsjef - Økonomisjef
Salten Kommunerevisjon
Bibliotekene
Lokal presse
Politiske partier

Gruppeledere

Utskrift er foretatt den 17. 1O.12

MERKADER:

Det var ingen merknader til innallinga.

Merknader til dagsorden:
. 2 ekstrasaker

. Linn Normann Godtfredsen (AP):

1. Er det noen løsning på gang for gjerdet ved Rupsi?

2. Det meldes om hærverk i kommunale og private bygg i Sulitjelma, unger kryper inn
gjennom knuste vinduer og andre åpninger. Hva blir gjort fra kommunens side?



. Kjetil Sørbotten (FL):

Reguleringsplan Kosmo - Hvor står saken?

Svar på spørsmål:
Linn Normann Godtfedsen:
Pkt. 1. Kommunalsjef svare. Det skal være møte med Moan førstkommende torsdag, der saken
skal tas opp.
Pkt. 2. Kommunalsjef svarte. Kommunen bruer plan- og bygningsloven til å gi pålegg om
sikring av farlige bygg, men huseier har ansvar for å sikre egne bygg.
Kjetil Sørbotten:
Enhetsleder plan/utvikling svare. Saken ligger i køen av mange saker. Det mangles
saksbehandlerkapasitet.

Plan- og utviklingsutvalget dro på befaring i Finneidlia.

Tema: Vanområdeforskrften v/Torstein Kristensen, prosjektleder for vanområdene i Salten.

Saksliste
Sak nr.: Sakstittel:

093/12

094/12

095/12

096/12

100/12

GODKJENNING AV MØTEBOK

DELEGERTE SAKER I PERIODEN

REFERATSAKER I PERIODEN

FORSLAG TIL DETALJREGULERIGPLAN FOR BALANSEFYLLING
KLUNGSET

FORSLAG TIL OMRÂDEREGULERIG FOR SOLBAKKGARD, 56/3

48/16 - YNGVAR F. SElV AAG- SØKNAD OM DELING/JUSTERIG
AV GRUNEIENDOM - KLAGE pA ADMINISTRATIVT VEDTAK I
SAK NR 128/12

SØKNAD OM DISP FRA LOV OM MOTORISERT FERDSEL I
UTMARK

MØTEPLAN 2013 FOR PLAN. OG UTVIKLINGSUTVALG,
DRIFTSUTVALG, FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYR

SØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK

OPPSTART REGULERIGSAK BUEN

097/12

098/12

099/12

101112

102/12



093/12: GODKJENNING AV MØTEBOK

INNSTILLING:

Vedlagte møtebok nr. 10/2012 godkjennes.

PLUT-093/12 VEDTAK- 16.10.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

094/12: DELEGERTE SAKER I PERIODEN

INNSTILLING:

Delegerte saker tas til orientering.

PLUT-094/12 VEDTAK- 16.10.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

095/12: REFERATSAKER I PERIODEN

INNSTILLING:

Refererte dokumenter tas til orientering.

PLUT-095/12 VEDTAK- 16.10.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

096/12: FORSLAG TIL DETALJRGULERINGPLAN FOR BALANSEFYLLING
KLUNGSET

INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-12, godkjenner Fauske kommunestyre det
fremlagte forslag til Detaljreguleringsplan for balansefyllng Klungset.

PLUT-096/12 VEDTAK- 16.10.2012



Rådmannen endret innstilingen:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-12, godkjenner Fauske kommunestyre det
fremlagte forslag til Detaljreguleringsplan for balansefyllng Klungset.

Det tas inn en ny rekkefølgebestemmelse med følgende ordlyd: Det skal utarbeides en
kontroll- og kvalitetsplan med nødvendig ansvarsfordeling for oppfølgingen, og denne
skal foreligge før tiltaket tilates oppstaret.

Rekkefølgebestemmelse § 6 a erstattes med følgende ordlyd: Det skaI ikke startes opp
arbeid med gang- og sykkelvegen før balansefyllingen er utlagt i sin helhet.

Rådmanens endrede innstiling ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-12, godkjenner Fauske kommunestyre det
fremlagte forslag til Detaljreguleringsplan for balansefyllng Klungset.

Det tas inn en ny rekkefølgebestemmelse med følgende ordlyd: Det skal utarbeides en
kontroll- og kvalitetsplan med nødvendig ansvarsfordeling for oppfølgingen, og denne
skal foreligge før tiltaket tilates oppstaret.

Rekkefølgebestemmelse § 6 a erstattes med følgende ordlyd: Det skal ikke stares opp
arbeid med gang- og sykkelvegen før balansefyllngen er utlagt i sin helhet.

097/12: FORSLAG TIL OMRÁDEREGULERING FOR SOLBAKK GÅRD, 56/3

INNSTILLING:
'1

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § § 12-10 og 12-11 legges forslag til
områderegulering for Solbak gård, 56/3 ut til offentlig ettersyn.

PLUT-097/12 VEDTAK- 16.10.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11 legges forslag til
områderegulering for Solbak gård, 56/3 ut til offentlig ettersyn.

098/12: 48/16 - YNGVARF. SElVAAG - SØKNAD OM DELING/JUSTERING AV
GRUNNEIENDOM - KLAGE PÅ ADMINISTRATIVT VEDTAK I SAK NR

- --128112- - _. -- ---- -- .. -- -. - . - -- _._... ---

INNSTILLING:

Det vises til saksutredningen. Klagen tas ikke til følge.



Klagesaken sendes videre til Fylkesmanen i Nordland for behandling.

PLUT-098/12 VEDTAK- 16.10.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Det vises til saksutredningen. Klagen tas ikke til følge.

Klagesaken sendes videre til Fylkesmanen i Nordland for behandling.

099/12: SØKNAD OM DISP FRA LOV OM MOTORISERT FERDSEL I
UTMARK

INNSTILLING:

Med hjemmel i kommunedelplan med tema motorferdsel avslâs søknaden fra Helge
Moland, Fauske, om dispensasjon til å benyte gravemaskin til opparbeiding av
nausttomt.

Ferdsel på barark er ihht kommunedelplanen forbudt.

PLUT..099/12 VEDTAK- 16.10.2012

Jens-Erik Kosmo (AP) freinmet følgende forslag:
Plan- og utviklingsutvalgetgir Helge Moland dispensasjon fra kommuneplan med
tema motorferdsel til å kjøre minigraver langs fjæra til og fra hans naust i buka mot

Rundvanet.
Dette med forutsetning om at kjøringen skjer under normalvanstanden.

AP's forslag ble vedtatt med 7 mot 1 stemmer avgitt for innstillngen.

VEDTAK:
Plan- og utviklìngsutvalget gir Helge Moland dispensasjon fra kommuneplan med
tema motorferdsel til å kjøre minigraver langs fjæra til og fra hans naust i bukta mot
Rundvanet.
Dette med forutsetning om at kjøringen skjer under normalvanstanden.

100/12: MØTEPLAN 2013 FOR PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG,
DRIFTSUTVALG, FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

INNSTILLING:



Møteplan for kommunestyre, formanskap, driftsutvalg og plan- og utviklingsvalg 2013
godkjennes som vist i vedlegg.

PLUT-I00/12 VEDTAK- 16.10.2012

Linn Normann Godtfredsen (AP) foreslo:
To ekstra møter i PLUT, 19. jun og 28. august.

Innstilingen med AP's forslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Møteplan for kommunestyre, formanskap, driftsutvalg og plan- og utviklingsvalg
2013 godkjennes som vist i vedlegg med følgende endring:

. To ekstra møter i PLUT, 19. juni og 28. august.

101112: SØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK

INNSTILLING:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19.3 innvilges dispensasjon fra
kom.unedelplan motorferdsel for transport av materialer/lemmer o.L. til gapahuk fra
øvre Hauan og ti høeste pun på lysløypa/trimkassen. Trase i hht vedlagte karutsnitt.

Det settes følgende betingelser:
1) Dispensasjonen gjelder for inntil 3 turer.

2) Transporten må foregå på hverdager mellom kl 07.00 og k1.20.00 og være utført
innen 1. desember 2012.

3) Det skal føres kjørebok.

4) Eventuelle terrengskader skal utbedres av søker.

5) Tilatelse fra greiere må innentes av søker.

PLUT..I01l12 VEDTAK- 16.10.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19.3 innvilges dispensasjon fra
kom.unedelplan motorferdsel for transport av materialer/lem.er o.l. til gapahuk fra
Øvre Hauan og til høyeste punt på lysløypa/trimkassen. Trase i hht vedlagte
kartsnitt.

Det settes følgende betingelser:
1) Dispensasjonen gjelder for inntil 3 turer.
2) Transporten må foregå på hverdager mellom kl 07.00 og kl.20.00 og være utført
innen 1. desember 2012. -

3) Det skal føres kjørebok.

4) Eventuelle terrengskader skal utbedres av søker.



5) Tilatelse fra grunneiere må innentes av søker.

102/12: OPPSTART REGULERING SAK BUEN

PLUT-092/12 VEDTAK- 18.09.2012

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo:
Det igangsettes regulering vedr. oppføring av omsorgsboliger i Buen.

AP's forslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Det igangsettes regulering vedr. oppføring av omsorgsboliger i Buen.

PLUT-I02/12 VEDTAK- 16.10.2012

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo:
Det igangsettes regulering vedr. oppføring av omsorgsboliger i Buen.

AP's forslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Det igangsettes regulering vedr. oppføring av omsorgsboliger i Buen.



FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

I JouralpostID: 12/9729
I Arkiv sak.: 12/2281

Sluttbehandlede vedtaksinstans: Plan- og utviklingsutvalget

II Sak nr.: 104/12 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

I

I Saksatisvatlig: Berit Vestvann Johnsen

I Dato: 20.11.2012

DELEGERTE SAKER I PERIODEN

Sammendrag:

DPLU.135/12: 103/388 - PROFFTEKNIKK EIENDOM - SØKNAD OM TILLATELSE
TIL TILTAK, ENDRING AV FASADEIBRUKSENDRING AV 3. ETASJE TIL UTLEIE I
STORGATEN 69, FAUSKE

VEDTAK:

I medhold av plan- og bygningslovens §.20-1 meddeles tilatelse for fasadeendring samt
brusendring av 3. etasje i Storgaten 69, G.nr 103 B.nr. 388, som omsøkt, under
forutsetnng av branteknisk videring.

Søknad om lokål godkjennng og ansvarsrett for Proffteknìkk Eiendom AS godkjennes.

Ansvarsretter for rørleggerarbeider og forstøtningsmur må innsendes når firma er valgt.

Branteknisk vurdering av godkjent foretak må innsendes til kommunen.

Merknad fra Ary Eiendom AS angående forstøtningsmur tas ikke til følge.

DPLU. 139/12: SØKNAD OM LANDINGSTILLATELSE FOR HELIKOPTER

VEDTAK:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19.3 innvilges følgende dispensasjon fra
kommunedelplan med tema motorferdsel:

Hilde Dypaune, Fauske, innvilges landingstilatelse med helikopter for å frakte enjacuzzi
fra Skihyta og til hennes hyte vlKjelvatn i Sulitjelma, ca 750 m i luftlinje. Tilatelsen
gjelder for 1 tu.



I

i

Det settes følgende vilkår:

1) Transporten må være útført før 20. oktober 20120gmå foregå på dagtid mellom kl
07.00 og kl 22.00.

2) Tilatelse fra grueier må innentes før transporten kan finne sted.

3) Balvatn Reinbeitedistrikt v/Per OlofBlind, Sulitjelma, må varsles om flygingen i

forkant.

DPLU. 141112: LANDINGSTILLATELSE HELIKOPTER

VEDTAK:

Med hjemmel i kommunedelplan med tema motorferdsel innvilges følgende:

1) Salten Jordskifterett gis tila.telse til landing med helikopter i forbindelse med
merking av grensen til Sjunkatten Nasjonalpark. Landingene ska.l foregå på
FúmesfjeUet (1) og på Kvitblikfjellet (2), alterrativt også ved Fa.lkfogvatnan, jfr
vedlagte kartsnitt.

2) Det gis tilatelse til å lande 2 ganger på hvert sted og ferdselen må skje på dagtid og
være utført innen utgangen av oktober 2012.

3) Grueiers tilatelse må innentes av søker.

DPLU. 145/12: 54/15. JENS B. KYED - SØKNAD OM ANSVARSRETTER OG LOKAL
GODKJENNING FOR ARBEIDER I FORBINDELSE MED TIDLIGERE GODKJENT
TILTAK, BOLIG/GARASJE PÅ HAUG I VALNESFJORD

VEDTAK:

I medhold av plan- og bygningslovens § 22-3 meddeles arsvarsrett for Maskineier Roar
Løkås AS for PRO/KR og UTF/KUT for også å innbefatte utvendig Van og avløp.

I medhold av plan- og bygningslovens § 22-3 meddeles lokal godkjenning av foretaket
Nico Farehandel AS ansvarsrett for PROIKPR og UTF /KUT for membranarbeidene.

DPLU. 147/12: 109/1 - ODD VESTGÁRD - SØKNAD OM DELING/JUSTERING AV
GRHN-NE-IEN-DØM~.'ITbbEGGSAREAL 'FlhU¥l'.~rETøMTMEDEKSISTERENÐE
HYTTE. KJØPER: NINA OG TROND STENERSEN

VEDTAK:



Skogbrussjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens § 12 tilatelse
til omsøkte fradeling av tileggsareal på 0,48 dekar til eksisterende hytetomt, gnr.
109/11,14.

DPLU. 148/12: 49/1 - GEIR-RUNE HENRIKSEN - SØKNAD OM DELING/JUSTERING
AV GRUNNEIENDOM TIL SOLVEIG JUSTAD - FRAELING AV TILLEGGSAREAL
TIL LITEN LANDBRUKSEIENDOM, GNR 49/13

VEDTAK:

Skogbrussjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens § 12 tilatelse
tilomsøkte fradeling av areal på 0,54 dekar som tileggsareal til gnr 49/13.

Det gis også tilatelse til omsøkte fradeling med hjemmel i plan- og bygningslovens
§ 20-1.

DPLU. 149/12: 119/1, TOMT NR. 9576 - STATSKOG - SØKNAD OM
MATRIKULERING - PUNKTFESTE FOR EKSISTERENDE NAUST VED
KJELVATNET

VEDTAK:

Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens § 12 tilatelse
til omsøkte punkfeste for eksisterende naust med tomtenr 9576 på gn 119, bnr 1 i
Fauske komtune.

Det gis også tilateIse til omsøkt punfeste med hjemmel i plan- og bygningslovens
§ 20-1.

DPLU. 150/12: 48/4 - YNGVAR FLØNES SElVAAG - SØKNAD OM TILLATELSE TIL
TILTAK, TILBYGG I 2 ETASJER, L.ET: BRA=LA= 60 M2, 2.ET: BRA=LA= 22 M, TIL
EKSISTERENDE BOLIG PÅ EGEN TOMT PÅ VENSET FAUSKE.

VEDTAK:

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 og SAK § 6-8 meddeles tilatelse til
oppføring av til/påbygg til enebålig på Venset, G.nr. 48/4, som omsøkt.

I medhold av Byggesaksforskriftens § 6-8 meddeles Yngvar F. Seivaag ansvarsrett som
selvbygger som omsøkt.



DPLU. 151112: 108/80 - ØYSTEIN MEGÅRD - SØKNAD OM TILLATELSE TIL
TILTAK, TILBYGG BYA 71,2 M2, BRA 61,5 M2 TIL EKSISTERENDE GARASJE,
GRØNÅS, FAUSKE

VEDTAK:

I medhold av plan- og bygningslovens § 20- 1 a meddeles tilatelse til oppføring av
tilbygg til eksisterende garasje på Grønås, Fauske gnr.108 bnr.80 som omsøkt.

Søknad om ansvarsrett som selvbygger for Øystein Megård godkjennes, jvf SAK 10
§ 6-8.

DPLU. 152/12: 103/11 - FAUSKE KOMMUNE - SØKNAD OM TILLATELSE TIL
TILTAK - OPPFØRING AV MIDLERTIDIG BRAKKRIGG, BRA = 208 M2, TIL
UNDERVISNINGSFORMÅL VED VESTMYRA SKOLE

VEDTAK:

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 19-3 og 20-1 meddeles tilatelse til oppføring
av midlertidig bygg beregnet for undervisning, under forutsetning av Arbeidstilsynets

samtykke.

Søknad om ansvarsrett fra Malthus AS godkjennes.

Søknad om dispensasjon fra TEK 10 §§ 14-3, 14-5 og 14~7 godkjennes.

DPLU.153/12: 119/405,406,407,408 - STATSKOG .. SØKNAD OM
DELING/OPPMÅLINGSFORRTNING - OPPDELING AV STØRR
TOMTEPARSELLER I REGULERINGSPLAN VED DAJA I SULITJELMAOMRÅDET

VEDTAK:

Skogbrussjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i plan- og bygningslovens
§ 20-1 tilatelse ti fradeling som omsøkt av:

3 parseller a 0,67 dekar fra gnr 119, bnr 405
3 parseller a 0,615 dekar fra gnr 119, bnr 406
2 parseller a 0,695 dekar fra gnr L 19, bnr 407
1 parsell a 0,6 dekar fra gnr 119, bnr 408

ved Daja i Sulitjelmaområdet i Fauske kommune

DPLU. 154/12: 119/1, FNR. 87 - STATSKOG .. REKVISISJON AV DELING-
/OPPMÅLINGSFORRTNING .. FRADELING AV TOMT FOR EKSISTERENDE



HYTTE MED PUNKTFESTE NORD FOR SKIHYTTEKRYSSET I SULITJELMA-
ERVERVER: OVE JENSEN

VEDTAK:

Skogbrussjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i plan- og bygningslovens
§ 20-1 tilatelse til omsøkte fradeling av 1 dekar for eksisterende hyte med punktfeste nr
119/1/87 i Fauske kommune.

DPLU.155/12: 119/1, TOMTENR. 9762 - STATSKOG - SØKNAD OM
MlTRIKULERING - PUNKTFESTE FOR EKSISTERENDE HYTTE MED TOMTENR
9762 NORD FOR KJELVATNET - ERVERVER: PER MARTIN JOHANSEN

VEDTAK:

Skogbrukssjefen víser til saksutrednngen og gir med hjemmeI i plan- og bygningslovens
§ 20-1 tilatelse til omsøkte punktfeste for eksisterende hyte med tonitenr 9762 på gnr
119, bnr 1 i Fauske kommune.

DPLU.156/12: 119/1, TOMTENR. 9253 - STATSKOG - SØKNAD OM
MATRIKULERING - PUNKTFESTE FOR EKSISTERENDE HYTTE MED TOMTENR
9253 NORD FOR DAJAVATNET I SULITJELMAÖMRÅDET - ERVERVER: JON-
EGIL KV ALNER

VEDTAK:

Skogbrussjefen ;iser tì saksutredningen og gir ined hjemmel i plan- og bygnngslovens
§ 20-1 tilatelse til omsølce punfeste for eksisterende hyte med tomtenr 9253 på gnr
119, bnr 1 i Fauske konimune .

DPLU. 157/12: 62/19 - KNUT FOSSUM - SØKNAD OM DELING/JUSTERING AV
GRUNNEIENDOM - FRADELING AV TOMT PA 1 DEKAR FÖR EKSISTERENDE
HYTTE I TOKDALEN - ERVERVER: LARS FOSSUM

VEDTAK:

Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel íjordlovens § 12 tilatelse
tiIomsølcefradelingavl dekar -somomsøkt-foreksísterende hyte;

Det gis også tilatelse til omsøkte fradeling med hjemmel i plan- og bygningslovens
§ 20-1



DPLU. 158/12: SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV EIENDOM - GNR. 53/
2,7 OG 17 I FAUSKE KOMMUNE

VEDTAK:

Kjøpesummen på kr. 1.500 000,- anses som akseptabeL.

Med henvisning til det som er nevnt i saksutredningen, og med hjemmel i Lov om
konsesjon for erverv av fast eiendom (Konsesjonsloven) av 28. november 2003, samt
delegasjon, innvilges Aage Iversen konsesjon for erverv av eiendommen gnr. 53 bnr. 2,7
og 17 i Fauske kommune.

Det settes som vilkår for konsesjon at søkerne tilflytter og bosetter seg på eiendommen
innen 1 år fra overtakelse og bebor eiendommen i minst 5 år sammenhengende.

Jordbrusarealet skal drives, jfr. Jordlovens § 8. Driveplìkten kan oppfylles enten ved
egen drift eller ved bortleie på langsiktig, skriftlìg kontrak med en varighet på minst 10
år. og som er godkjent av koinunallandbrusmyndighet, jfr.. Konsesjonsloven §§ L og
11.

DPLU. 159112: SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV EIENDOM - GNR. 110
/9 OG GNR. 42 /9 I FAUSKE KOMMUNE

VEDTAK:

Kjøpesumen på kr. 750 000,- anses som akseptabeL.

Med henvisning til det som er nevnt i saksutrednngen, og med hjemmel i Lov om
konsesjon for erverv av fast eiendom (Konsesjonsloven), samt delegasjon~ innvilges
Michael Lund og Viviana Lourdes Roman Rojas konsesjon for erverv av eiendommen
gnr. 110 bnt. 9 og gnr. 42 bnr. 9 i Fauske J(oIIune.

Det settes som vilkår for konsesjon at søkerne tilflytter og bosetter seg på eiendommen
innen 1 år etter overtakelsen og bebor eiendommen i minst 5 år samenhengende.

DPLU. 161112: SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV EIENDOM SOM
TILLEGGSJORD/.SKOG - GNR. 60 /3 I FAUSKE KOMMUNE

VEDTAK:

Kjøpesumen på kr. 330 000,- for eiendommen anses som akseptabeL.

Med henvisning til det som er nevnt i saksutredningen, og med hjemmel i Lov om
konsesjon for erverv av fast eiendom (Konsesjonsloven) av 28.11.2003, samt delegasjon,
innvilges Svein Birkelund konsesjon for erverv av eiendommen som tileggsjord/~skog,
gn. 60/ 3 i Fauske kommune.



Det settes som vilkår for konsesjon at eiendommen skal drives på en jordbruksmessig
forsvarlig måte, sanen med gnr. 60/8 som en driftsenhet, i minst 5 år
samenhengende fra overtakelsestidspunktet.

I følge Jordlovens § 8 er det driveplikt på all dyrka jord uansett eiertid. Alternativ til egen
drift er at dyrka jord leies bort, i samråd med kommunallandbrusmyndighet, på

langsiktig, skriftlig kontrak med varighet på minst 10 år, jfr. Konsesjonslovens §§ 1 og
11 samt Jordlovens § 8.

DPLU. 162/12: 97/39 - KNUT HELGESENIDAGFRID HELGESEN - SØKNAD OM
DELING/JUSTERING AV GRUNNEIENDOM - FRADELING AV TOMT TIL
EKSISTE1UNDE GARSJE VED IIJEMGAM - ERVERVER: GØRAN HELGESEN

VEDTAK:

Skogbrussjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens § 12 tilatelse
tilomsøkte fradeling av ca 0,65 dekar tomt for eksisterende garasje.

Det gis også tilatelse omsøkte fradeling med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1.
Det settes som betingelse for slik tilatelse at det blir tinglyst nødvendig adkomst til
omsøkte tomt langsetter eksisterende gårdsvei.

DPLU. 163/12: 102/691 - RUNE BERNTSEN - SØKNAD OM ENDRING AV
ANSV ARS1UTT FOR GRUNNENTIlPRENØR, I-FORBINDELSE MED OPPFØRING
AV ENEBOLIG OG GARASJE I GREPLYNGVEIEN 33, FAUSKE

VEDTAK:

I medhold av Plan- og bygningslovens §§ 22-3, 23~5 og 23-6 godkjennes søknaden fra
Larssen Maskin AS om ansvarsrett for PROIUTF for gruarbeider, som omsøkt.

Ansvarsrett for Bjørset Bygg og Anlegg AS opphører.

øvrige ansvarsforhold er uendret.

DPLU.164/12: 103/1033 - ODDBJØRG LEIRVIK - SØKNAD OM DELING/JUSTERING
AV.eRl:NN-EIENÐ()M~--FRADEI:¡INfr AV~T()MT~FØR-PA-RKRlNG-()G.
GARASJElUTHUS - ERVERVER: KRSTIAN ØSE OG INGER LISE LEIRVIK

VEDTAK:

Skogbrussjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i plan~ og bygningslovens



§ 19-2 dispensasjon fra kommuneplanens planrav i pkt. 2.1 a) og gir med hjemmel i
same lov § 20-1 tilatelse til fradeling av omsøkte areal på ca 0,16 dekar for
eksisterende parkeringsplass og garasje/uthus som tileggsareal til boligtomt gnr
103/1181.

DPLU. 165/12: 121/1 - STATENS VEGVESEN - SØKNAD OM OPPRETTING AV NY
GRUNNEIENDOM PÅ STRØMSNES - FRADELING AV TOMT FOR EKSISTERENDE
VEIBOMSTASJON PÅ RV 80

VEDTAK:

Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i plan- og bygningslovens
§ 20-1 tilatelse til omsøkte fradeling av nødvendig areal for veibomstasjon ved rY 80 ved
Strømsnes.

DPLU. 166/12: 104/798 - DAHL-BYGG AS - SØKNAD OM OPPFØRING AV
FLERLEILIGHETSHUS MED BYA = 375 M2 MED 10 LEILIGHETER FORDELT PÅ 2
ETASJER MED HENHOLDSVIS 5 LEILIGH. MED BRA = LA = 60+45+45+45+60 M2 I
HVER ETASJE, BYGGESTED: HEGREVEIEN 9

VEDTAK:

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 meddeles byggetilatelse for leilighetshus
med 10 leilgheter fordelt på 2 plan i Hegreveien9 som omsøkt.

Tilknytningsavgift for van og kloak må innbetales til kommunen (Regn. blir tilsendt).

Søknad om ansvarsrett fra Dahl Bygg AS og Rørleggermester Bringsli godkjennes.

Når foretak for løfteinnetning er valgt, må søknad om ansvarsrett sendes til kommunen.

DPLU. 167/12: 93/5 - SIGMUND HILLSTAD - SØKNAD OM DELING/JUSTERING AV
GRUNNEIENDOM - FRADELING AV TILLEGGSARAL TIL EIENDOM GNR 93,
BNR 6 - ERVERVER: TOVE JENSEN

VEDTAK:

Skogbrussjefenvisertil.saksutredningenog-girmedhjemmelij ordlovens §..12.tillatelse
tilomsøkte fradeling av ca 5 dekar som tileggsjord til naboeiendommen gnr 93/6 og
48/7.

Det gis også tilatelse tilomsøkte fradeling med hjemmel i plan- og bygningslovens
§ 20-1.



DPLU. 168/12: SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEI -
GAMMELGRANVEIEN VED LAKSA (ENKEL VEI)

VEDTAK:

Skogbrukssjefen gir med hjemmel i forskriftl til "Skogbrusloven", § 25, tilatelse til at
skogsvei med betegnelsen Gamelgranveien ved Lakså i Fauske kommune, bygges i
samsvar med de fremlagte planer og det som er anført i skogbrussjefens vurdering.

Hvis det under arbeidet med veien skulle duke opp eldre kulturminner (gjenstander,
ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner), må veiarbeidet
straks stoppes og fuet meldes til kulturinnemyndighetene. Det forutsettes at dette
pålegget formidles videre til den som utfører arbeidet i marken.

Dette vedtaket bortfaller hvis veianlegget ikke er ferdig bygget innen utgangen av år
2018.

Straks veianlegget er ferdig bygget, må det gis beskjed om dette til skogbrussjefen slik
at han kan gjennomføre nødvendig kontroll.

DPLU. 170/12: VS: SØKNAD OM LANDINGSTILLATESE MED HELIKOPTER

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19.3 innvilges følgende dispensasjon fra
kontunedelplan med tenia motorferdsel:

Sulitjelma og Omegn Turistforening innvilges dispensasjon for inntil 5 turer med
helikopter for transport av ved fra Tverfjellet v/Storelvvatnan til Sorjushyta. Det settes
følgende vilkår:

1) Flygingen må foretas ila 2012.
2) Flygingen må skje på hverdager mellom kl 0700 og kl 2200
3) Trase er korteste vei mellom start- og endepunk.
4) Søker må innente tilatelse fra grunneier.
5) Flygingen skal skje i en høyde som ikke undvendig forstyrrer akivitet på baken.

DPLU. 171112: SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV UBEBYGD
BOLIGTOMT.'; GNR: 85171IFÄUSKEKÜMMUNE

VEDTAK:

l Forskrft om planegging og godkjenng av veier for landbrusformål med hjemmel i § 25 i lov

av 27 mai 2005 om skogbru (skogbrusloven).



Med henvisning til det som er nevnt i saksutrednngen, og med hjemmel i Lov om
konsesjon ved erverv av fast eiendom (Konsesjonsloven) av 28.11.2003, samt
delegasjon, innvilges Lil-Therese Johansen og Martin Andre Martinsen konsesjon for
erverv av ubebygd boligtomt, gnr. 85/71, i Fauske kommune.

DPLU.172/12: 90/2,5 OG 6 - GISLAUG SELSTAD M.FL. - SØKNAD OM
DELING/JUSTERING AV GRUNNEIENDOM - FRAELING AV TOMT FOR
FRITIDSHUS VED SJØNSTÁDAL

VEDTAK:

Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens § 12 tilatelse
til omsøkte fradeling av hytetomt på 2 dekar.

Dette begrunnes med at fradelingen anses som forsvarlig med hensyn til eiendommens
avkastning og vil gjøre det lettere for deler av eierinteressene å bruke eiendommen.
Drifts- og miljømessige ulemper for jord- og skogbruet ved omsøkte fradeling synes å
være både usikre og forholdsvis små.

INNSTILLING:

Delegerte saker tas til orientering.
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FAUSKE KOMMUNE
Plan/utviklng

Sigmund Sørfaten
Bjørkveien 1

8209 FAUSKE

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

Deres ref.: Vår ref.: 12/9624/LGH Dato: 05.11.20/2

ULOVLIG BILKJØRIG I RABENVEIEN

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

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

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

Fauske kommune har ikke politimyndighet og kan ikke drive trafikkontroll eller skrve ut
forelegg til dem som eventuelt bryer trafikkeglene. Fauske kommune har ingen myndighet
til å bestemme hva politiet skal foreta seg, men ka henstile om kontroll, slik vi hargjórt i
defie saken.

Når det gjelder regulering av framtidig vei mellomAnerske og fram til Midtigardsveien er
reguleringsplan for Fauske østre dell fremdeles gjeldende.

Det nevnes at henvisning til politikontroll er for enkel og tilbakelent. Fauske komiune 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 20.11.2012

Dette til orientering.

Med hilsenLd~&~ÁJ
~rt Hagalinsdoty
Enhetsleder

Postadresse: Postboks 93 8201 FAUSKE
Besøksadresse: Torggata 21
E-post: postn1o~fauske.kommune.no

Telefon Faks Bankgiro: 45550700348/89510700415
75604000 756040 OL

Org. nr: 972 418 021



Fauske kommune
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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, tok jeg 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 Q84//.

På grunn av betydelig økning av ulovlig bilkjøring 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
virknng av kontroll.
Jeg skjønner at politiet ikke prioriterer trafikkontroll i Rabbenveien. Den er vel ikke
ulykkesbelastet. Veien brues 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. 7f/00,- vil være en tankevekker for de som kjører ulovlig.

I krysset BjørkveienlRognveien er det skiltet med Blindveg, skilt nr. 527. l.
Slik skilting skal medføre fysisk sperre i vegen den.
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.

Jf~d hilsen. ~.(~Jt
. Sigmun~ ~ø te~
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~ FAUSKE KOMMUNE
Plan/utvikling

Sigmund Sørfaten

Bjørkveien 1

8209 FAUSKE

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

Deres ref.: Vår ref.: 12/8989/LGH Dato: 16.10.2012

ULOVLIG BILKJØRING I RABENVEIEN

Viser ti brev av 6. juli 2012.:

Rabbenveien er skiltet med forbudsskilt 306.1 - forbudt for motorlrøretøy - med underskilt
808 - gjelder gjennomlrøring. Dette betyr at det er forbudt å benyte Rabbenveien som
gíellomkjøringsvei. Overtedelse av slike offentlge skilt et en sak for politiet.

Fauske kommune ønsker fremdeles at Rabbenveien skal være stengt for gíennomkjøring og
vil opprettolde 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 RabbenveienvedjembaneUndergangenbli vurdert.

Når det gíelder opplysningsskiltet 527.1 - blindvei, plassert ved innjøringa til Bjørkveien, så
gíelder det Bjørkveien. Dette er en vei som 

ender ved at noen trær stengerveien (fysiske

stengsler).

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

Med hiisen. i L//. ' _/.. . /
0/J!LIAA -I í7d4t2 ~ sc//
lf'alíaga1insdott,¡
Enhetsleder

Kopi: Fauske Lensmanskontor, her.

Postadresse: Postboks 938201 FAUSKE
Besøksadresse: Torggata 21

E-post: postmottlffauske.kommune.no

Telefon Faks Bankgiro: 45550700348/89510700415
75604000 756040 OL

Org. nr: 972 418 021
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Postboks 93

8201 Fauske

8209 Fauske, 6.7.2012.
Bjørkveien L
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ULOVLIG BILK;JØRING I RABBENVEIEN "
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Jeg refererer til flere tidligere skrftlige og muntlige henvendêlser dl Fauske kommune, senest
telefonstae 3.7.2012 med enhtesleder Gudr Hagalinottir.

Jeg refererer også ñl "Hørig av forslag til trikerhetsplan for Fauskekomiune 2012 -
2016. (Høgsfrst 10.7.2012).

I mange år ha'Rabbeveien vær skiltet Forbudssklt 30.1 - Forbudt for motorkjøretøy,

med underskilt - Gjelder gjennomkjørg.

Med slik skiltig oppfatter jeg det slik at Fause kommune mener at denne smale, bratt og
krokete grvei ike er egnet til vanig biltr

I prais har det i årevis vært drvet omfatende gjennomkjørende biltrafi i Rabbenveien.
Trafikenhar tiltatt i betydelig grd etter etablering av Handelsuarken påKrokdalsmyta.meh
det foregår også betydelig kjørng til og ft Haua boligområde.
Dette er ti stor sjenanse forbeboerne langs R.bbenveien og østre del av Bjørkveien.
Det oppstå betydelig trtø. på grvei og veistøv mot boligene, som ligger nært.
Det må ògSånevnes at denie vegstkngen brues i betydelig grad av tugåere. Også i
denne saeneng er biltrkk sjenerende.

,,~

I krsst Bjørkveien I Rognveien ha Fauske kommure satt Opplysningskitet 527.1 -

Blidveg.
Skitet ska vise at vegen et fysisk stengt se vedegg fr Statens vevesen.

I prais er dette ike tilfelle, så lenge det er mulig å kjøre mellom Bjørkveiens øst del og
E6.

Fauske kommune har tidligere gitt uttkk rot at det er politiets oppgave å kontrollere ulovlig
bilkjørng i Rabbenvèien. " ' "
Til dette må bemerkes at jeg i mine 27 år i bd-området har sett svært lite til trakkolitrU fr
politiets side. Denne veistkningen er nok ike prioritert. Dessuten viser min erfarg at den
ulovlige biltrafkk gjenopptas like etter politiets trikontroll.

Hva ka så gjørs?

DerSm Hitike konUune kii øfltei6Utm ti de 6..7böligèöe i örret,såhóiae det
ike med daens skilting.

Il
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Jeg foreslår følgende priær:

1. Rabbenveien stenges fysisk under jernbaneundergangen.
De som bor i Rabbenveien ka ha nøkkel for åpning av for eksempel ''blesengsel'', eller
anen ty bom.
Dete må være mulig i denne veien på lik linje med flere andr fyisk stengte veier på Fauske.
Jernbaneundergangen er så lav at brabil, brøebil eller renovasjonsbil ike ka pasere her.

Utrkkngsbiler til politi og ambulan må kune kjøre på "rett side~' ved oppgitt adesse,
slik de må praisere i andr blidveger.

2. Dersom Fause 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 Forbudskskitet306.1 og libUførene få kjøre lovli i Rabbenveien.
Fartgrensen fi krsset BjørkveienIognveien og Rabbenveien settes ti 30 kit.

Bjørkveien er nå skiltet med 50 kmt, og dette praiseres i hø gr nå mot Rabbenveien.

Jeg håpe imidlertd at Fauske kommune kan bidr til miljØJessig og gode boligforhold for
oss som ha betydelig ulempe med den nåværende ulovlige biltr.



Opplysningsskilt. vegvesen.no

.
526.1 Envegskjøring Skiltet angir at kjøring bare er tilatt i pilens retning fram ti første

vegkryss.

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

~2?liJfu1i\regi¡
Skiltets utforming tilpasses fortoldene pS stedet.
Sykkelsymbolet pl! skiltene 527.3 og 527.4 kan erstattes av symbol for gllende dersom vegen videre bare er beregnet for gSende.
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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 ilpen for gSende
og syklende.

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

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

http://www . vegvesen.norrrafikkinfonnasjonIover+og+rcglcrrrrafikkskiIUOpplysningsskilt
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FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

I 

JoumalpostID: 12/9575 I
Arkiv sakI.: 12/1260 I Saksbehandler: Lise Gun Hansen

Sluttbehandlede vedtaksinstans: PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

II Sak nr.: 106/12 I PLAN- OG UTVIKLINGS 
UTVALG I Dato: 20.11.2012

SØKNAD OM TRANSPORT TIL FINNEIDVARDEN MED SNØSKUTER

Vedlegg: - Søknad fra Fineid Idrettslag datert 28. mai 2012
- Karttsnitt
. Uttalelse fra Reindriftsforvaltningen datert 16.10.2012

Sammendrag:
Fauske konnune har mottatt søknad fra Finneid Idrettslag, Skigruppa, om dispensasjon for å
benyte snøskuter til transport av materialer og rekvisita til vedlikehold av gapahuk ved Finneid-
varden, til sammen 3 tuer. Søknad om dispensasjon behandles etter plan og bygningslovens §19. .
Samtidig søkes det om å få kjøre opp skiløype fra Finneid og til Finneidvarden etter behov.

Saksopplysninger:
Det er ikke hjemmel i kommunedelplan med tema motorferdsel å transportere materialer o.L. i
forbindelse med vedlikeholdsarbeid på for eksempel gapahuker som er plassert rudt og kring i

utinarka. Gapahuken på Finneid-varden trenger vedlikehold og dermed behov for transport av
materialer/utstyr med snøskuter.
Søknaden er sendt på høring til særlovsinyndighetene. Reindriftsforvaltningen har kommet med
uttalelse hvor det bl a sies at de ikke har noen særskilte merknader ti at Finneid Idrettslag gis
dispensasjon til 3 turer i forbindeIse med vedlikeholdsarbeid på gapahuken. De er imidlertid
sterkt kritisk til at det skal det gis dispensasjon til etablering av permanent vintertrase mellom
Finneid og Finneidvarden uten at konsekvenser for reindriften er nærmere utredet.

Det er ikke meningen at det skaI opprettes nye permanente vintertraseer mellom Finneid og
Finneidvarden.

I vilkår for motorferdsel, vedtatt av Fauske kommunestye den 31.10.02 heter det i pkt 1.2:

((Motorkjøretøy kan på vinterføre nyttes til: e) opparbeiding og preparering av skiløyper og
skiakker lor alimennheten- og lor konkuininse, ntirde7foreias av- kommur£èr, Ji/ilpekorps,

idrettslag, turlag eller turistbedrifer. ))

Fauske kommune kjører i dag opp skiløyper fra Hauan til Finneidvarden.

Saksbehandlers vurder-ing:



Gapahuken ved Finneidvarden trenger vedlikehold. Finneid Idrettslag er vilig til å kjøre opp
material/utstyr som skal benytes til dette. Arbeidet skal foregå på dugnad. Når det gjelder
oppkjøring av løyper til Finneid-varden, så bør dette gjøres i samarbeid mellom reindrifta,
Fauske kommune og Finneid Idrettslag.

INNSTILLING:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-3 innvilges dispensasjon fra
kommunedelplan med tema motorferdsel slik:

Finneid Idrettslag, Skigruppa, innvilges dispensasjon for inntil 3 turer med snøskuter for
transport av materialer/utstyr i forbindelse med vedlikehold av gapahuken på
Finneidvarden. Trase ihht vedlagte karutsnitt. Det settes følgende vilkår:

1) Transporten skal foregå mellom kl 07.00 og kl 22.00 på hverdager.
2) Transporten må være gjennomført innen utgangen av sesongen 2012/13

3) Søker må innente grueiers tilatelse.
4) Det skal føres kjørebok som skal retueres til Fauske kommune når transporten er
gjennomført.

Når det gjelder oppkjøring av skiløype til Finneidvarden, skal dette eventuelt foregå i et
samarbeid mellom reindrifta, Fauske kommune og Finneid Idrettslag.

Fauske, 1. november 2012

Even Ediassen
Rådman
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Finneid 28/5-2012.

Finneid Idrettslag søker om å kunne benytte snøcooter til transport av materialer og rekvisita til
Vedlikehold av Gapahuk ved Finneid-varden. (Det ønskes om 3 turer pr. vinter.)

Vi har også mottatt henvendelse fra lokale brukere/trimere med spørsmål om vi har noen
mulighet for å tilrettelegge trase vinterstid, dette gjelder trase fra Finneid Nærmiljøsenter og
opp til Finneid-varden. (Utføres ved behov.)

Håper Fauske kommune kan imøtekomme ønskene, slik at tilbudene for fysisk aktivitet blir
best mulig tilrettelagt og innbydende for den enkelte innbygger.

Mvh
Finneid Iddretslag
Skigruppa v/Bård Lyng Olsen.

Tlf: 95249179

Mail: baard. l. olsen(lmail. com

Samarbeidspartner:

SpBa 1 No-N ~a~ YINTRSP'~~~
Finneid IL, Postboks 2, 8202 Fauske
Organisasjonsnummer: 984836317

Bankkonto: 4555.20.19850
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N ordlándda boazodoallohálddahus
Båatsoe-burriej reereme Nordlaantesne
Reindriftsforvaltningen Nordland

r ~ Fauske kommunefb:l~
R3/i 0--1 =Li

Klassering

cl ID ~d /2lD
!! qdit I/.

Fauske kommune
Postboks 93

8201 Fauske

Din çuj .IDeres ref.: Min çuj. IVår ref.:
2012/88/ 18306/20121 SKBI 445

DáhtonlDato:
16.10.2012

Søknad om transport ti Finneidvarden med snøskuter.

Viser til brev av 26.09.12 hvor Reindriftsforvaltningen bes komme med uttalelse
til søknad fra Finneid Idrettslag om dispensasjon til transport i forbindelse
med vedlikehold av gapahuk ved Finneidvarden . Til dette formål søkes om tre
turer.

Det søkes videre om å få anlegge vinterpreparert løypetrase fra Finneid
Nærmiljøsenter og opp til Finneidvarden. Til dette formålomsøkes et ukjent
antall turer etter behov.

Området mellom Finneid. og Finneidvarden inngår i Duokta reinbeitedistrikt og
brukes av distriktet til høst- og vinterbeite for rein.
I reinbeiteområder som ligger i tilknytning til byer og tettsteder vil det ofte
kunne oppstå konflikt mellom rein på beite og ferdsel/forstyrrelser.
Kommunen som arealforval ter, forval ter av motorferdselloven og forval ter av
virkemiddelordninger innenfor kultur, idrett og friluftsliv vil være ansvarlig
for å balansere disse interessene på best mulig måte.
Det blir vesentlig å kanalisere ferdsel slik at den i minst mulig grad er til
skade for reindriften i kommunen.

Når det gj elder Finneidfj ellet er dette området mye brukt som turområde av
Fauskes befolkning. Området er tilrettelagt med stier, gapahuker , trimkasser mv.
Så langt har sameksistens med reindriften fungert relativ godt, da hovedtrykket
fra ferdsel og friluftsliv er i barmarksesongen da reinen enten ikke er i
området og/eller ikke er svært sårbar for forstyrrelse.

Reindriftsforval tningen har ingen særskil te merknader til at Finneid Idrettslag
gis dispensasj on til 3 turer i forbindelse med vedlikeholdsarbeid på gapahuken .
Vi er imidlertid sterkt kritisk til at det gis dispensasjon til etablering av
permanent vintertrase mellom Finneid og Finneidvarden uten at konsekvenser for
reindriften er nærmere utredet.

Reindriftsforval tningen mener at denne typen tilrettelegging og kanalisering av
større mengder ferdsel ikke kan behandles som dispensasj onssak. Vedtak om faste
løypetraseer må inngå i overordnet kommunal planlegging, f. eks. sti og

Ádreassa - Adresse

Sjøgt. 78
8200 Fauske

Telefovdna - Telefon

75600260
www.reindrift.no

Telefáksa - Telefaks

75600261
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løypeplaner, slik at andre interesser, herunder reindrift, gjennom
planprosessene gis mulighet til å høres jf. Forvaltningslovens bestemmelser.

Med hilsen

~p~
Anders Johansen Bals
Set tereindri ftsagronom (l ')lir ¡rfrrì ~1fV7d:lf:

~\l;; ~Ka tr in Brandsæther
Rådgiver

Kopi til:
Duokta rbd v/Mats Pavall Holtan 8219 FAUSKE



FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

I Jo~alpostID:
12/9680 I

Arkiv sakI.: 12/2143 I Saksbehandler: Gudr Halalinsdottir
Sluttbehandlede vedtaksinstans: P1an- og utviklingsutvalg

Sak nr.: 107/12 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I Dato: 20.1 1.2012

FORESPØRSEL OM OMREGULERING AV DELER AV KROKDALSMYRA

Vedlegg: Brev datert 17.10.2012, fra Gunva1d Johansen Bygg AS m/ar

Saksopplysninger:

Gunvald Johansen Bygg AS har, i brev datert 17.10.2012, sendt en forespørsel til Fauske
kommune og bedt om vudering av mulig omregulering fra formål forretning/industri til
boligformål på Fauske stasjonsområde på Krokdalsmyra

Søkeren eier et ubebygd areal på ca 23 mål innenfor regulert område på Krokdalsmyra. Ca 9 mål .
ønskes omregulert til boligformål, resterende 14 mål beholdes som fremtidig nærings~eal.

Det angis som gru for forespørselen at det er gjort flere forsøk på å etabIere næring på
eiendommen uten at det har lyktes å finne en interessent. Boligmarkedet er vudert av lokale
meglere som har konkludert med at det er behov for flere boliger i FaUske.

Reguleringsplanen for Fauske Stasjonsområde ble vedtatt av komiunestyret den 29.11.2006.

Saksbehandlers vurdering:

Reguleringsplanen for Fauske stasjonsområde ble vedtatt etter en grundig prosess. Planen har en
avklar avgrensning mellom toglinja, Terminalveien og Sildreveien.

Areal til næringsformål i nærhet av Fauske sentru vurderes å være en begrenset ressurs. Det er
kun i området nord for Fauske sentru at det er utviklingsmuligheter for næringsarealer.
Kommunen er nå i gang med reguering av et større område på Krokdalsmyra. Både kommunen
og Fauna KF har henvendelser fra næringsaktører som viser interesse for freintidig etablering. i
området.

I Fauske sentrum er et betydelig areal regulert til boligformål, det foregår også fortetting i
sentrum, gjeme ved oppføring av flerleilghetsbygg.

På lang sikt vurderes tilgang på næringsareal å være større kritisk suksessfaktor enn tilgang på
boligareaL.



Det er rådmanens anbefaling at det ikke settes i gang en prosess med å omregulere næringsareal
til boligformål i Fauske stasjonsområde.

INNSTILLING:

Plan- og utviklingsutvalget vil ikke tilrå at det igangsettes omregulering av næringsareal
til boligformål på Fauske stasjonsområde.

~
Even Ediassen
Rådman
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Forespørsel om omregulering av deler av Krokdalsmyra

Vi ønsker med dette å tà en politisk vuderig av mulighetene for omregulering av deler av vår eiendom på
Krokdalsmyra, fra næringsaeal til boligareal, som ingår i regulerigsplan: Fauske Stasjonsområde, regulerigsformål
- F/I forretning/industr.

Viser til møte den 3.10.12 mellom Gunvald Johansen Bygg AS og Fauske kommune ved Frank Bernardsen og
Gudr Hagalinsdott.

I møtet ble mulighetene for å omregulere deler av Krokdalsmyra drøftet.
Ønsket om omregulering kommer som en konsekvens av at vi ike har tàtt utvklet nærgseiendommen slik forutsatt
da den ble regulert. Vi har gjort flere forsøk på å tà etablert nærig på eiendommen bla
engros/møbel/elektronikksportdagligvare, etc. I tilegg er felt FIK 2 i samme reguleringsplan avsatt til
forretning/ontor, og der er arealoverskudd på dagens etablerte næringsarealer på Fauske.

Vi har også tàtt vurder av lokale meglere at det er mangler på boliger på Fauske.
De mener at ønskede omregulering vil treffe markedets behoy for boliger, og vil ha en positiv effekt på øvignærigseiendom. .
Den delen av eiendommen vi ønsker å omregulere grenser in til eksisterende boligfelt ved Sildreveien, og her har vi
etablert infrastrktu. Dette vil medføe en natulig tilknyting av boligene til eksisterende veinett uten at næringsareal

må krsses. Skille mellom nærig og boligformål flytes således bare litt lengre sørøst enn dagens formålsgrense.

Tomteareal for omreguler nærgsareal til boligformål er ca 9000 m2, og vi beholder ca 14000 m2 til utvkling av
fremtidig næringsaeal. Dette er etter vår vurdering det best egnede utvklingen av tomtene.

Ser fram til positiv tilbakemeldig.

Ved spørsmål kontakt underegnede.

Med vennlig hilsen
Gunva1d Johansen Bygg AS

~ .~
(/ 1IÌ)

Vedlegg:
Reguleringplanen.
Kart over ønsket omregulering.
Ilustrasjon
Kopi av utbyggingsavtale

Gunvald Johansen Bygg AS ww.gj.no
Olav v. gt. 92. Postboks 209. 8001 Bodø
Foretaksnr. 987 597 887

Telefon: 75 54 1930
Telefax: 75 541931
Bankgiro: 89021 i 93810
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FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

I Joui:alpostID:
12/9660 I

Arkiv sakI.: 12/254 I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Plai- og utviklingsutvalget

Sak nr.: 108/12 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I 
Dato: 20.11.2012

RULLERING AV TRAFIKKSIKKRHETSPLANEN 2012-2016 - 2. GANGS
BEHANDLING

Vedlegg: Forslag ti trafikksikerhetsplan for Fauske kommune 2012 - 2016

Saksopplysninger:

Plan- og utvìklingsutvalget vedtok den 15.02.2012, sak 36/12 å sette i gang rullerìng av
trafikksikkerhetsplanen for Fauske kommune. Planen skal utarbeides som kommunedelplan
for trafikksikkerhet 2012 ~ 2016.

Det ble utarbeidet en prosjektlan hvor organiserìng av arbeìdet ble fastlagt med plan for

fremdrìft av arbeidet.

Kommunestyret er ansvarlig myndìghet og skal gjøre endeling vedtak av planen.

Det forslag som nå foreligger er utarbeìdet aven administrativ
admìnistrativ_prosjektgruppe,_nedsatt.av_platog_ubdklingsutvaiget~med-tverrfaglige
representanter fra ulike områder ì kommunen. Arbeìdsgruppen har bestått av baras
talsperson, folkehelseråd,gìver, representanter forskolene, barehagene, rådet for
fusjonshemmede, faglig trafikkforu og enhet planutvìkling.

Trafikksìkkerhetsplanen er utarbeidet som kommunedelplan for trafikksikkerhet, og er
foranket ì kommuneplanens samfusdeL. For å gjøre planen så bærekraftig som mulig
representerer den en helhetlìg tenking ved at trafikksikkerhetsarbeid ses i sammenheng med
kommunens planer innenfor hms arbeìd, folkehelse, skole, barehage og andre kommunale
delplaner.

Plan~ og utviklingsutvalget inviteres nå til å legge planforslaget ut til offentlg høring.

Rådmanen anbefaler at foreliggende forslag til rullering av kommÙleplanens samfunnsdel
-leggesliffirólfenUig-etlersyn.--. . - . .. -- - .. ... . ..-

INNSTILLING:

Med hjemmel ì plan- og bygningsloven § 1 i -2 legges forslag til rullering av
trafikksikkerhetsplanen ut til offentlig ettersyn.



PLUT -076/12 VEDTAK- 22.05.2012

Rådmannen kom med følgende endring i innstilingen ti kap. 8.1 pkt. 2:
((Arbeide for)) endres til ((Utrede)).

Kai Inge Slettvold (FRP) foreslo:
Gatelys på nedre Leivset blir med i prioriterte tiltak.

Rådmanens endring innstilng ble enstemmig vedtatt.
FRP's forslag ble enstemmig vedtatt.
Innstilingen med endringer ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-2 legges forslag til rullering av
trafikksikkerhetsplanen ut til offentlig ettersyn, med følgende endringer:

. Kap. 8.1 pkt. 2: ((Arbeide for)) endres til ((utrede)).

. Gatelys på nedre Leivset blir med i prioriterte tiltak

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN

Det fremmes forslag til Trafikksikkerhetsplan for Fauske kommune 2012 - 2016.

Forslaget har vært ute til offentlig ettersyn i perioden 29. mai til 10. juli 2012.

Det er kommet inn 14 høringsuttalelser/merknader til planorslaget.

Saksbehandlers vurdering

Hver enkelt merknad en iIlført enten i sin helhet (angitt ved ((mm))) eller som komprimert
utdrag og deretter er det gjort en vurdering/anbefaling vedr problemstilingen slik den
fremstår.

Uttalelse fra Statens vegvesen 

((Trafikksikkerhetsplanenfor 2012 - 2016 som er sendt ut til offentlig ettersyn vil være
utgangspunktfor søknader om trafikksikkerhetsmidler til fysiske tiltak i kommunen. Planen vil
også være retningsgivende for planlegging og holdningsskapende arbeid.

Statens vegvesen ert positivt på utarbeidelse av trafikksikkerhetsplaner for kommunene. I
Fauske kommune er det vedtatt en ny skolestruktur fra 2017 og de trafikale forhold i
forbindelse med ny skolestruktur bør vurderes. Kommunen må ta hensyn til de vedtak de
. iillereâéhiirgjorlselv(i'ii7vefKijeltelsen er Jremi tìd.jj- - .. -

Vurdering/anbefaling: Den nye skolestrutuen i Fauske skal utredes gjennom eget prosjekt.
Endring av trafikale forhold i forbindelse med ny skolestrtu forutsettes utredet gjennom
prosessen med å utvikle og planegge skoleutbygging i kommunen.



Uttalelse fra Helse- og Miløtisyn Salten

((Det vises til høring av trafikksikkerhetsplan 2012 - 2016. Kommuneoverlegen har sendt
dokumenter til Helse- og Miljøtilsyn Salten IKS (HMTS) for vurdering. HMTS har delegert
myndighet etter folkehelse loven innenfor miljørettet helsevern og saksbehandler i samråd med
kommuneoverlegen.

Vurdering:
Vi tiltrer systemtenkningen som planen legger opp til med en aktiv oppfølgning årlig.

Under 2.4. aktuelle lover ogforskrifer har vifølgende merknad:
-2.4.3. Lov om helsetjeneste i kommunen er opphevet (samtidig somfolkehelseloven trådte i
kraft 1.1.2012).
-2.4.9. Forskrif om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m. v. har bestemmelse i § 14
(sikkerhet og helsemessig beredskap) som kan nevnes særskilt i tilegg til § 4.))

Vurdering/anbefaling: Opphevet lov fjernes fra oversikten.

Uttalelse fra Trygg TraÛkk og Nordland (vikes traÛkksikkerhetsutvalg

((Trygg Trafikk viser til telefonsamtale med plansjef Gudrun Hagalinsdottir vedrørende
forlenget.fistfor høringssvar.fa Trygg Trafikk. Etter avtale med Nordland.flkes
trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) har vi valgt å levere enfelles høringsuttalelse.

Kommunen har etter vår mening iforslag ti plan et godt gjennomarbeidet dokument som
inneholder de viktigste elementer vi mener bør være med i en kommunal trafikksikkerhetsplan.

Planen bør primært være et instrument / verktøy for trafikksikkerhetsarbeidet innenfor
kommunens egne ansvarsområder. Det er viktig at planen som skal vedtas av kommunestyre
inneholder tiltak som kommunen selv har mulighet til å gjennomføre innenfor egen
virksomhet. Det er i en kommune mange andre aktører som bidrar i det kommunale
trafikksikkerhetsarbeidet. Disse bør ikke tilegges ansvar i planen men nevnes som
samarbeidspartnere.

For at planen skal være lesbar og bli et godt verktøy for kommunen er det viktig at planen er
så kortfattet, presis og konkret som overhode mulig. Vi mener derfor at teksten ((strammes
opP)) og at noe av innholdet kan strykes. Dette vil vi komme tilbake til under hvert kapittel.

Innledning
Ingen kommentar

Visjon og målsetting
1.1 Nasjonale mål for planperioden-----------,- ------------------ ---- -_.- -. -- -- - -- - -- --,--_.-

Nullvisjonen er nevnt i innledningen til kapittelet og kan kuttes under dette punkt.
Det vil være tilstrekkelig med noen linjer om Nasjonal tiltaksplan for
trafikksikkerhet 2010 - 20213.
Kapittel om Nasjonal transportplan foreslås kuttet.



1.2 Regionale mål
Foreslås kuttet ned. Det blir da tilstrekkelig å referere målet i ulykkes reduksjon
og at et viktig satsningsområde for fylkeskommunen er å stimulere det kommunale
trafikksikkerhetsarbeidet.

2.3.1. Overordnede kommunale mål
Ingen tileggskommentar

2.3.2 Trafikksikkerhetsplanens målsetting
Dette kapittelet fremstår som en blanding av tiltak og målsettinger og bør
strammes inn og samles i noen få punkter som for eks:

. Ulykkes reduksjon ...... ... ....

. Påvirke til, og legge forholdene til rette for at flest mulig kan gå og sykle
til arbeid og skole... ... ... ... ... ... ... ... .....

. Styrke den kommunale organiseringen av trafikksikkerhetsarbeidet

. Trafikksikkerhet skal integreres som en naturlig del av kommunens HMS
arbeid

2.4 Aktuelle lover og forskrifter
Vi foreslår at det skrives noen linjer om kommunens ansvar for
trafikksikkerhetsarbeidet og at dette er regulert gjennom flere lover og
forskrifer som kan listes opp uten at de blir nærmere beskrevet og ikke som
egne nummererte inndelinger.Forslag: Kommunen er
en viktig aktør i arbeidet med å forebygge trafikkulykker. Både som vei- eier,
som eier av skole og barnehager, stor arbeidsgiver og 19øper av
transporttjenester har kommunen et ansvar for å forebygge ulykker.
Kommunens ansvar er regulert gjennom flere lover ogforskrifer somfor eks:
Kommuneloven, Vegloven, Lov om helsetjeneste i kommunen, Folkehelseloven,
Plan og bygningsloven, Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa,
Kunnskapsløftet, Rammeplan for barnehager, Forskrif om miljørettet

helsevern i barnehager og skoler og HMSforskrifen

3 Organisering og ansvarsfordeling
Lensmannsetaten. lag og foreninger. Andre og Tratìkkfaglig forum Fauske bør
ikke være en del av dette kapittelet da de ikke har et ansvar i kommunens
trafikksikkerhetsplan. Her bør det kun være Kommunestyre/ ordfører,
Rådmann og kommunens ulike etater som er omtalt.

4 Registrering og problemanalyse
FQreslqr gl (;lenne. Qverskrifteri endres Qg slå~ sgmmen medpunkt 5
ogfår navnet ((Trafikkulykker; omfang og kostnader))

Når det gjelder kostnader bør hovedpoenget være å tallfeste de
samfunnsøkonomiske kostnadene trafikkulykkene representerer i Fauske.
kommune (anslagsvis pr år) Tabellenfraforsikringsbransjen blir for komplisert
og tabellen bør kuttes og forenkles.



6 Årsaken til ulykkene
Foreslår at tabellen kuttes og teksten endres til:
Statens vegvesens ulykkesanalysegruppe har gjennom granskning av de alvorligste
ulykker (2005 - 2008) konkludert med at i de aller fleste alvorlige ulykker er
trafikantenes egne feilhandlinger som er hovedårsaken til ulykkene. Disse
fei/handlingene kommer som regel av bevisste brudd på trafikkreglene gjennom for
eks manglende førerdyktighet, brudd på fartsgrensen, ruspåvirkning og tretthet. I
tilegg kunne skadeomfanget vært betydelig redusert ved bruk av påbudt personlig
verneutstyr.
128 % av ulykkene var vegmiljøet en medvirkende årsak

7 Kommunens trafikkikkerhetsarbeid
Dette punktet bør være lengre frem i planen og være generelt om det kommunale
trafikksikkerhetsarbeidet. Det vil også her være naturlig å ta med ambisjonen om å
innarbeide kriteriene for trafikksikker kommune med sjekklister osv.

Kapittel 8 og 9
Dette bør slås sammen og kalles tiltaksdel. Tiltaksdelen deles for eks inn i fysiske og
ikke:fsiske tiltak. Tiltakene bør være mest mulig konkret, hvem har ansvar, når skal
tiltaket gjennomføres og hva er kostnadene. Som et vedlegg til planen kan alle
tiltakene vises itabellform.
Mange i kommunen er med rette svært opptatt av å få plan/ri kryssing av E6. Det er
viktig i planen å presisere at dette er tiltak som er Statens oppgave og som ikke lar seg
løse innenfor de kommunale budsjetter. Dette tiltaket står ikke på Vegvesenets
prioriteringslister og vil ikke la seg gjennomføre innerior den kommende
planperioden.

Eksempel12a relevante konkrete tiltak og hvordan disse kan fremstiles

Skole / Barnehage
Tiltak: Alle grunnskoler og barnehager i kommunen skal implementere

trafikkopplæring og utarbeide retningslinjer i samsvar medfylkeskommunens
kriterier/sjekklister for ((trafikksikker skole))

Frist: Innen desember 2013

Ansvar: Enhetsleder oppvekst

Kostnad: Tidsressurs

Frivillige lag og foreninger
Tiltak: Kommunen skal påvirke ti at alle lagfrivillge lag ogforeninger

Utarbeide egne retningslinjer for transport innenfor egen virksomhet.
Det øremerkes årlig kulturstøttemidler til dette formålet.

Frist: Årlig

Ansvar: Enhetsleder kultur
Kostnad. 30.000 pr år

Kommunens politikere og ansatte
Tiltak: Utarbeide og implementere retningslinjer for

tjenestereiser(reisepolicy)som skal gjelde for alle ansatte som går eller
lçører i tjenesten
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Frist: Reisepolicy vedtatt innen utgangen av 2013

Implementeres i virksomheten innen utgangen av 2014
Ansvar: Radmann

Kartlegging av trafikkulykker
Tiltak: Det skal arlig utarbeides en oversikt over trafikkulykker! uhell i

Kommunen. Materiale skal innga som en del av oversikten i kommunens
helseforebyggende arbeid

Frist: Utgangen av mars hvert ar

Ansvar: Enhetsleder helse
Kostnad: O

Sikre Grønnåsveien for myke trafikanter

Tiltak: Bygge fortau fra til... ....
Frist: Ferdigstiles var 2014

Ansvar: Enhetsleder teknisk
Kostnad: 1,8 mil (fnansieres gjennom aksjon skolevei midler)?

Kommunal egenandel 360.000

Ved utarbeidelse av tiltak vil det være til hjelp a bruke vedlagte kriterieliste for a
kvalitetssikre at relevante tiltak innlemmes i planen

Det kan være en utfordring a kostnadsberegne fYsiske tiltak pa relativt kort tid (før planen
skal være ferdigstilt) dette kan løses ved at et av tiltakene i planen er a utarbeide ei
prioriteringsliste med økonomi ogfremdrif.

Økonomi
Det bør være et eget kapittel om økonomi! finansiering. For at planen skal bli et
realistisk verktøy bør alle tiltakene kostnadsberegnes og innarbeides i økonomiplanen

Rullering / evaluering
Alle tiltak i planen innarbeides i sjekklister for de respektive etatsleder som
rapporterer disse tilbake til radmannen ved utgangen av hvert ar. Radmannen legger
arlig fram en rapport for kommunestyret.

Vurdering/anbefaling: Trygg Trafikk og NFTU uttler at planen med fordel kune vært
strammet opp for å få den mest mulig kortfattet, presis og konket. Trygg Trafikk og NFTU
har gjennomgått teksten og kommer med konkete forslag til kutt og forkortet tekst.

Dette er merknader som vi gjeme skulle ha hatt tidligere i prosessen med utarbeiding av
planen og før planen ble lagt ut ti offentlig ettersyn. Mindre endringer og kutt i planens
beskrivende gel villmriegjøresuten. at det vil føre til såvesentlige engringer i planen at den
må legge ut på nyt til offentlg høring.

Det tilrås at Trygg Trafikk og NFTU sine anbefalinger følges under kap 2.1, 2.4 og 6.

Det kan ikke gjøres vesentlige endringer i planens målsetting og tiltaksdel uten at den må på
nyt ut på høring. Det anbefales at tiltaksdelen, kap 8 og 9 består uendret, og følges opp med
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et handlingsprogram med beskrivelse av tiltak, frister, ansvar og kostnad.
Handlingsprogramet rulleres årlig.

Uttalelse fra. Kaja Stang Opsahl - prosjektleder ((Áktiv og trafikkikker skolevei.))

((/nnspill tilforslag til traflkksikkerhetsplanfor Fauske kommune 2012-2016.

Trygg Trafikk har et pågående samarbeidsprosjekt med Fauske kommune: ((Aktiv og
trafikksikker skoleveü¡ hvor et hovedmål er å øke andelen barn og unge som bruker aktiv
transport til skolen - der det er mulig. Som prosjektleder har jeg følgende innspil til
planforslaget.

Aktiv transport.
Planen mangler en klar målsetning om å øke andelen som bruker aktiv transport i Fauske
kommune.

Det er mange fordeler ved at flere går og sykler til skole og jobb, til butikk og ulike
fritidsaktiviteter. Presset på rushtrafikken dempes, likeså behovet for parkeringsplasser. Dette
er særlig viktig i områdene rundt skolene hvor trafikkbelastningen er stor rundt
skolestart/slutt. Det vil i tillegg redusere de lokale utslippene av klimagasser og kan bety en
betydelig helsegevinst for mange. Dette ligger implisitt i planforslaget, blant annet under
2.3.2, men bør komme tydeligere fram.

Som beskrevet i høringsforslaget er fYsiske tiltak nødvendigfor å bedre og trygge forholdene
for myke trafikanter.
For å få flere til å bruke aktiv transport i det daglige, må man parallelt med satsingen på
fysisk tilrettelegging, jobbe med holdningsskapende tiltak også på dette området. Dette er et
moment som med fordel kan innlemmes trafikksikkerhetsplanen.

For øvrige kommentarer vises det til høringsuttalelsen fra Trygg Trafikk v/ distriktsleder. J¡

Vurdering/anbefaling: Det etteilyses klarere inålsetting om å øke andelen som bruer aktiv
transport til skolen.

Planen inneholder målsetting om å oppnå sertifisering i planperioden som ((trafikksikker
kommune))

Kommunen har inngått saiarbeidsavtale med Statens vegvesen om tilrettelegging for
samenhengemte sykkelveinett i Fauske.

I forbindelse med utredning av ny skolestruktu bør akiv og trafikksikker skolevei være et
tema.

Uttalelse fra Folkehelserådgiver Jakob Djupvik
Trafikksikkerhetsplanfor Fauske kommune 2012 - 2016 er fra etfolkehelse-perspektiv en
svært viktig plan.



På et generelt grunnlag kunne planen hatt et mer aktivt trafikksikkerhetsperspektiv i seg. Med
det mener jeg at oppvekstenhetene i større grad må legge opp til at barn og unge aktivt
((øver)) på å bli gode trajkkutøverltrafikanter, for eksempel legge til rette for å øve på å bli
god i bruk av sykkel, lage gode og utfordrende sykkelløyper i skolens nærområde. Det må
også ((øves)) på god trafikkatferd, for eksempel ((øve)) på å gå/sykle til skolen, ((øve)) på å
passere ulike trajkale knutepunkter. Målet kan være slik det kom til uttrykk i
((Aktivskoleveikampanjen)) høsten 2011, ((Våkn opp - gå til skolen)).

Innspill/kommentarer:
I planen henvises/refereres det til Forskrif for miljørettet helsevern. Jeg tror at det også
bør være en tydeligere henvisning til Folkehelseloven en det som står i kap. 2.4.4 i
forslaget. I tilegg til at Folkehelseloven bør være med på et generelt grunnlag § 1
Formål. Folkehelseloven sier også noe om Miljørettet helsevern kapittel 3.

Fauske kommune har i samarbeid med Trygg Trafikk et prosjekt om Aktiv og sikker
skolevei. Avtalen går ut 01.09.12. Dette arbeidet krever oppfølging og må komme til
utrkk i planen. I avtalen forplikter Fauske kommune seg på følgende områder:
~ Fauske kommune går inn medpersonellressurser i prosjektperioden
~ Fauske kommune videreformidler informasjon til skolerIforesatte og er behjelpelig

med å gi Trygg Trafikk innpass i aktuelle fora (lærermøter, FA U m.f.)
~ Fauske kommune forplikter seg til å pase at arbeidet med en aktiv og trafikksikker

skolevei er nedfelt i skolenes og kommunens planverk
~ Fauske kommune deltar i resultatmålinger mot slutten av prosjekterioden

Skole og barnehage er en av de viktigste arenaene ogsa når det gjelder trafikk og
trafikksikkerhetfordi barn og unge nås i en viktigfase av livet. I denne livsperioden har
familen, nærmiljøet og skolen viktige oppgaver meda legge grunnlaget for de primære
oppdragelses- og danningsprosesser. Generelt handler det om en skole for kunnskap,
mangfold og likeverd, dette innebærer gode lærings-/opplæringstiltak som bl.a. fremmer god
læring i et trafikksikkert perspektiv.

((Se skoleveien som en mulighe()) ligger som vedlegg og er ment å være en inspirasjon til et
noe mer aktivt trafikksikkerhetsperspektiv i planen.

Vurdering/anbefaling: Det vises til vudering/anbefaHng under uttalelse fra prosjektleder
((Aktiv og trafikksikker skoleveÌ)).

Uttalelse fra Valnesfjord nærniiløutvalg

Utkastet til trafikksikkerhetsplanfor de neste fire år gir etter Valnesfjord nærmiljøutvalgs
oppfatning et godt grunnlagfor systematisk arbeidfor å nærme seg ((nullvisjonen))
i nasjonal transportplan 2010~2019. Kommunen knytter målsettingenefor perioden

fram til 2016 opp mot kommuneplanens samfunnsdel og legger forbindelser mellom
trajikksikkerhetsarbeidet og kommitnal il1nsatsfor utvikling, trivselogfolkehelse. Det syns
vi er positivt.
Målsettingene om å legge til rette for aktiv og trygg transport til og fra skoler,
idrettsanlegg, turstier, etc er veldig bra. - Likeledes målsettingen om å trafikksikre områdene
rundt Valnesfjord, Sulitjelma og Erikstad oppvekstsenter.

· Under avsnitt 3.5 (Helse og velferd) vil vi påpeke at navnet Fylkeslegen som embete



ikke lenger eksisterer. Det heter nå Fylkesmannen i Nordland Helseavdelingen.

· Under avsnitt 7.2 (Utearealer ved skoler og barnehager) nevnes at kampanjen ((Aktiv
skolevei)) ble gjennomført ved en skole i 2011. Viforeslår at dette blir videreført som
et fast innslag, hvert år, i alle skolene og att dett tas inn som tiltak i kapittel 8.

· Under avsnitt 8.2 (Kampanjer og holdningsarbeid) foreslår vi at kommunen setter inn
som tiltak årlig gjennomføring av kampanje for å fremme sykle eller gå til jobben.
Aktiv.transport bidrar til å redusere unødig bilbruk på avstander under tre kilometer. -
Detfremmer også jjsisk aktivitet!

· Under avsnitt 8.3.1 (Prioriterte tiltak) nevnes planlegging av gang og sykkelvei
mellom Rv 80 og Valnesfjord skole. Nærmiljøutvalget mener dette bør planlegges for
Helskog, Hagenes og Nes også. Dette blir viktig i arbeidet med sentrumsutvikling på
Strømsnes etter omleggingen av riksveien.

Vurdering/anbefaling: Det visesi utgangspuntet vudering/anbefaling under uttalelse fra
prosjektleder ((Aktiv og trafikksikker skoleveh).

Utbygging av gang- og sykkelveier langs riks- og fylkesveier er ikke en kommunal oppgave
og kan ikke løses innen koinunens budsjett.

Feil navn under avsnitt 3.5 rettes opp.

Uttalelse fra Fa-una KF v/Kristian Amundsen

Planen har mange gode og gjennomtenkte punkter, men den virker etter vårt syn lite konkret,
med tanke på det stadig voksende trafikkbildet i Fauske.

Det er vanskelig å se, i u.tkastet til ny plan, at det er tatt høyde for, og gjort tilak for den
betydelige økning av tungtrafikken som kommer til å øke i og rundt Fauske sentrum (25%
økning innen 2020 sier tallene fra SSB).

For å utnytte det nærings potensiale Fauske har som by sentralt i Nordland, må vi ha en
fremtidsrettet iriastruktur. Her kan vi sammen med Statens vegvesen legge til rette for at de
ulike aktørene kan ha ei forutsigbar tilrettelegging. Dette kan bidra til at vi er et attraktivt
knutepunkt i Norge, der muligheter for vekst og økt sysselsetting innen transportsektoren er
stor.

Det er heller ikke lagt vesentlig vekt på de utfordringene vi får når ny skolestruktur
innføres i 2017. (kmmunestyret har vedtatt at det innen 2017 skal bygges ei ny storskole på
Vestmyra).

IJette (?r vedtak$011 merJfører qLen ogsg lnq ti/retteJegge for a'ktiv og trafìlfksikker skolevei.
Her vil det være sentralt at infrastrukturen er på plass, slik at økt ferdsel fra boområdene inn
til ny skole skjer på en trafikksikker og god måte.

Fauske har og skal være en foregangskommune for god folkehelse. Da vil tiltak for de myke
trafikanter være særdeles viktige i en trafikksikkerhetsplan. Her synes vi de jjsiske tiltakene i



forslaget til ny trafikksikkerhetsplan er for defensive. Vi skulle ønsket en enda tydeligere
strategi for gang sykkelveier, i og rundt Fauske sentrum. Dette vile etter vårt syn medføre en

, bedre helhetstenking på hvordan en tilfedsstilende tilretteleggingen kunne gjennomføres.

På bakgrunn av dette har vi følgende forslag til tilføyelse på utkast til Plan:

. Planfrie kryss E6 og RV 80 blir satt opp som prioriterte titak og det inngås dialog

med Statens Vegvesen høsten 2012
. E6 og RV 80 ut av Fauske sentrum utredes snarest og dialogffremdrifsplan

opprettes sammen med Statens vegvesen
. Helhetlig plan for gang og sykkelsti i Fauske bør utredes i løpet av 2013.

Vurdering/anbefaling: Det vises i utgangspunket til vudering/anbefaling under uttalelse fra
prosjektleder ((Aktiv og trafikksikker skoleveÌ)).

Planfe krss E6 og RV 80 er ikke en kommunal oppgave og kan ikke løses inne kommunens
budsjett. Det er innledet dialog med Statens vegvesen om krssing av E6 og RV 80 i Fauske
sentru.

Uttalelse fra SU ved VablesfiQrd barnehage

Til planens pkt 7.2: Utearealet ved skoler og barnehager:
Det er viktig når det gjøres endringer for å sikre trafikliorholdene for ei gruppe, at
endringene ikke medfører økt trafikliare for ei anna gruppe.
Som eksempel, så vil vedtaket om å stenge skolebakken i.ValnesjJordføre til
økt trafikkbelastning for barnehagen.

Til planens handlingsdel, pkt 9.3

Pkt 9.3.1:
Vi ønsker nærmere presisering av tidsfrist, feks januar. Arlig blir for upresist.

Pkt 9.3.3:
Innføre hjelmpåbud for syklende til barnehagen.
Vi kan oppfordre til hjelmbruk på foreldremøter og andre arenaer der vi møter

foreldrene. Vi kan jobbe forebyggende med ungene, både ang. hjelm og bruk av
refleks. Personalet kan være gode forbilder.
Men vi kan ikke innføre noe påbud.

.

Pkt 9.3.4:
Hvem er overordnet myndighet?
Overvåke er et sterkt ord. Kan barnehageansatte ((pålegges)) å være trafikkpoliti?
. ¥isavner enPI4ti-b-under dette punktet;
Hvem definerer hva som er et avvik? Hvordan skal et avvik håndteres, og hvem
skal avviket mèldes til ?
Trafikkbildet ved barnehagen inneholder mange farlige elementer, bla. skolebuss og
foreldre som kjører til ogfra, og skolebarn somferdesw tilfots.
Når da kommurienjeks vedtar stenging av skoleveien og skaperøkt trafikliare hos
oss, hvem melder vi avvik ti da ?
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Pkt 9.3.5:
Drøfte trafikksikkerhet m.m medforeldrene årlig. Vi ønsker dette tidfestet til
foreldsremøtene på høsten hvert år, og at referat fra dette møtet deles ut til alle
foreldrene.

Vurdering/anbefaling: Det etterlyses presiseringer av tidsfrister og ordbruk i planen. Det viI
være rom for tilpasninger innenfor den enkelte virksomhet så lenge det ikke går utover
intensjonen med planen.

Uttalelse fra Samarbeidsutvalget (SUL ved Kosmo Oppvekstsenter

I tråd med nullvisjonen i Nasjonal Transportplan 2010-2019 (null drepte og null hardt skadde
i trafikken), ønsker vi at en plan for gang- og sykkelveg mellom Straumsnes og Valnesjjord
Helsesportssenter (Fylkesvei 530 i Nordland) taes med.

Det bor mange barnehagebarn og skoleelever langs veien.
Veien er smal (uten midtlinje), ofte uoversiktlig, og har få veilys.
Dette er viktigfor å bedre sikkerheten. og skape muligheter for aktiv skoleveifor flere,
og også, som påpekt i Trafikksikkerhetsplanens målsettinger, (2.3.2 side 9)
for å tirettelegge bedre for fyisk aktivitet for barn og voksne,

I del. 9. Handlingsdel, 9.3 Barnehager og 9.4 Skolene, punkt 1. står det:
Følge opp kommunens styringssystem og sjekkliste~kontroller.
Vi ønsker å motta disse så fòrt som mulig.

Vurdering/anbefaling: Gang- og sykkelvei langs riks- og fylkesveier er ikke en kommunal
oppgave og kan ikke finansieres over kommunens budsjett.

Uttalelse fra SU Vestntyra barnehage

(( Vestmyra barnehages samarbeidsutvalg (SU) har i møte 14.06.2012 hatt oppe
høringsforslaget til ((Trajìkksikkerhetsplanfor Fauske kommune 2012 - 2016.))
I behandlingen av planen konsentrerte utvalget seg i hovedsak om de punkter som omhandler
barnehage, da dette er mest relevant.

Vestmyra barnehages SU har følgende kommentarer til planen:
Trafikksikkerhet er nært knyttet til folkehelse, og det er derfor naturlig for

folkehelsekommunen Fauske å ha en forpliktende trafikksikkerhetsplan.
Under kapittel 2.3.2 Trafikksikkerhetsplanens målsettinger savnes målsetting om at Fauske
kommune i planperioden skal oppfylle kriteriene for hhv trafikksikker kommune, trafikksikre
skoler og trafikksikre barnehager. Dersom de ulike kommunale ledd oppfyller de krav og

forventninger som skisseres i planen mener SU at man lant på vei oppfyller de nevnte
krîterier, og det vil derfor være naturlig å sette seg klare mål om å bli trafikksikker kommune,
. slr()Je gglJtitl1ehgge. _ .. _ _ _

Under kapittel 8.3 Fysiske tiltak ønskes gatelys i ved Vestmyra barnehage inn som et tilak, da
dette er lovet satt opp i løpet av vår/sommer 2012.11.07 I handlingsdelens punkt 9.3, er
barnehagens oppgaver listet opp. SU mener at alle disse punktene er lett gjennomførbare
innenfor de rammer kommunens barnehager har. Ved å gjennomføre disse oppgavene, i
tilegg til punktene i kapittel 8.2 vil Fauskes kommunale barnehager oppfylle kriteriene for
trafkksikker barnehage.))



Vurdering/anbefaling: Planen inneholder målsetting om å oppnå sertifisering i planperioden
som ((Irafikksikker kommune)), i det ligger at kommunen skal sikre at kriteriene for trafikksikre
barnehager og skoler blir implementert og fulgt opp.

Uttalelse fra Barn- og unges representant i plans aker. Sissel Alver

l( og med at jeg har deltatt i arbeidsgruppa føler jeg at mine synspunkter er ivaretatt.

Jeg viser imidlertid til høringsuttalelsen fra Vestmyra barnehages Samarbeidsutvalg, hvor det
påpekes at planen burde hatt større fokus på ((Trafikksikre skolen) og ((Trafikksikre
barnehager)). Dette er punkter som arbeidsgruppa hadde stortfokus på, men ikke er
tilstrekkelig påpekt i planforslaget! ))

Vurdering/anbefaling: Det vises til vurdering/anbefaling under uttalelse fra SU Vestmyra
barehage.

Uttalelse fra SU Erikstad barnehage

((su har gått gjennom høringsforslaget, og har konsentrert seg om det som gjelder
barnehagene. SU mener at det som står om barnehagene er bra oggjennomførbart. SU har
ingen videre synspunkter. SU tar høringsforslaget til orientering.))

Vurdering/anbefaling: Ingen merknader.

Uttalelse fra Eldrerådet

((Eldrerådet er positiv til utbygging av gang- og sykkelveier og til åfå belyst veier utenfor
sentrum.))

Vurdering/anbefaling: Ingen merknader.

Uttalelse fra FauSkekQttttunale råd før likestilIngav funksjonshemmede

Planen ble enstemmig tatt til etterretning medfølgende merknad:
Planen mâ innholde tiltak i forhold tilfotgjengerovergang £6 til Vestmyra.

Vurdering/anbefaling: Fotgjengerovergang E6 til Vestmyra er statens ansvar og kan ikke
løses inne kommunens budsjett. Det er innledet dialog med Statens vegvesen om krssing av
E6 til Vestniyra.

Oppsummering

Det er SVertP9sitiV- atçlet vises stor interesse fortraBkksikkerhetsarbeidet i kommunen. Det
er kommet inn mange gode innspil til trafikksikkerhetsplanen.

Planen er god og gjennomarbeidet. Noe oppstraming og konketisering kan med fordel
gjøres for å gjøre den mer presis og lesbar, det vises i den samenheng særlig til
kommentarene fra Trygg Trafikk og NFTU.



Det er viktig å få planen vedtatt i inneværende år Store endringer i planens mål strutur og

tiltaksdel vil kune utløse krav om ny høring. Rådmanen vil derfor tilrå at planen vedtas med
de endringer som er foreslått i innstilingen. Ved rullering av handlingsprogramet i 2013
kan det tas hensyn tìl flere av de innspil som er kommet inn i høringsruden.

NY INNSTILLING:

1. Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til trafikksikkerhetsplan for Fauske
kommune 2012 - 2016 med følgende endringer:

a. Teksten i beskrivende del kap 2.1, 2.4 og 6 kortes inn som anbefalt av

Trygg Trafikk og NFTU
b. Tiltaksdelen, kap 8 og 9, følges opp med et handlingsprogram med

beskrivelse av tiltak, frister, ansvar og kostnad. Handlingsprogrammet
rulleres årlig.

2. Kommunestyret vedtar at trafikksikkerhetsplanen skal være retningsgivende
for kommunens trafkksikkerhetsarbeid.

3. Mål og tiltak i planen følges årlig opp gjennom prosessene med økonomiplan
og årsbudsjett.

Even Ediassen
Rådman



Forslag til:



KOMMUNEDELPLAN. .

Trafikksikkerhetsplanen2012 '-2016 er enrulléring av den gjeldende handlingsplan
sorn. gikkufi 2010, men ble prolongert tiJ20t1. Denne nye planen bygger mer på de
prinsipper rnanser sarnfunnétlegger opp til gjennomtenkningen i Nasjonal rrans-
portplan, Nasjonal Trafikksikkerhetsplan 2010- 2013, fylkets målsettinger og innspill
fra Tiyggtrafikk, som ogsåharværtenviktigbidragsytetunderveis i konstruksjonen
av denne plan.

Mens den gamle planenfornöldtsegi hovedsak til fysisketiltaksomskullégJennom-
føresi kommunen, har den nye planen metfQkuspåsystemtenkningitrafikksjkker-
hetsårbeid ¡hele kornrnuiienSOrtianisasjOn,ogderfotøgså kçmstruertsornen korn~

muriedélplan for ttafikksikRépMel.. . . ..

. 

FaU$ké kömmune heri samarbeidnied Trygg Trafikk: vært med iettrafikkSikkerhets-
prosJektsamnienmed5andre koi:mtiherilandet,sornetledd iTrygg Trafikks mål
orna. redusere antall skadde og drêpte, dette ved .ât komrnunene skal setrafikksik-
kérhetsårbeidet let bredere perspektiv, ved å integrere trafikksikkerhetsarbeidet iandre kommunedelplaner.. .
Fauske kommlinesQPpgave Varå se pålrafikksikkerheti forhold til reisepolicy i lag
Qgf()remingef"Og mottok fordette~roeid,etenplris i20 11. .. ..

. Kvi nesd Ell kQn'ununevarenav to l(ornlTunersom skuUe se på kommunens ansvars:'
områd'erog hvorøantrafikksikkerhet.kanivaretas i systemene og hvilke rutiner og
k91'troUtiitak sorti- skal til for at àrbèiÇletskàl sikres i den daglige virksomheten.
Vitäkkerâernl1edclette for deres gQdeärbeidmeddette,oghar~entEn rnyeinspira-
sjon og ideer derfra. . .. ..

Gjênnorn. prösjektetkotriKvinesdal kcmirnunetilfølgendešiinirnenfåttsndé. ö.ppfat-
ning: . .
((Skalmåln .inì"enfor komrnuneheidetheletåttfåtifet.bedre ttãfikksikkèrhetsarbeid, .

merenn aldet ieiiplJan ståràt del ((bøn)gjëiinornføres iallèenheter,må detlegges
opprutiner,kontröller og rappörtering.pà kôrlkretetiltakh;jekkHsten). .

.VibarjpJar:.en.brukt-derces. Kouldusjol"s.3 prinsipper:

i.$jekJdister:Planenlegger opptil å utarbeide og etablere sjekklister for tra-
fikksikkérhetsarbeldét, og jevnlige gjennomganger av disse spesielt i innle-
dende periode; tilsystemetfar satt seg inrienforaUe enheterikQmmunen.
Og rutinene om registrering og rapportering fungerer tilfredsstilende.

~



HM$ar~eidet: . Rapporteri ngenav utført sJekldì$terskaletlerhvert forsø-
Res å implementeres r KOnirnunens HMS.: systemogeventuelle avvik fØl"
ges õpphvert âr: .... . .

3. Ansvar$- C)gC)ppg~vefordèHng: Planen harengjennorngâendean- .
svats-ogöppgavéfordëling.
Og detUggef etklartovetotdnetansvarpå rådmannen med hensyotH .
gjennomføring og oppfølging av planens intensJon og arbeidsfordeling om .
trafikksi.kkerhetsarbeidet skallykkes. .
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1. INNLEDNING

Trafikksikkerhetsplanen 2012 - 2016 er utarbeidet aven egen prosjektgruppe ned-
satt av Plan- og Utviklingsutvalget i kommunen, med tverrfaglige representanter fra
ulike områder i kommunen.

Representantene: Barnas talsperson, folkehelserådgiver, representant for skolene,
representant fra barnehagene, representant fra rådet for funksjonshemmede, repre-
sentant fra Trafikk faglig forum Fauske og med sekretariat fra plan/utvikling.

Trafikksikkerhetsplanen er utarbeidet som kommunedelplan for trafikksikkerhet, og er
forankret i kommuneplanens samfunnsdeL. Det er søkt etter å finne en plattform som
er i samsvar med kommuneplanens overordnede mål men også i samsvar med re-
gjeringens og fylkeskommunens ambisjoner i forhold til nasjonal transportplan 2010 -
2019, med målsetting om en betydelig reduksjon av antall hardt skadde og drepte.
Med tallfestet reduksjon av skadde og drepte fra 1150 i 2010 til 950 innen 2014 og
ned til maks 775 innen 2020. For å gjøre planen så bærekraftig som mulig represen-
terer den en helhetlig tenkning ved at trafikksikkerhetsarbeidet ses i sammenheng
med kommunens planer innenfor hms arbeid, folkehelse, skole, barnehage og andre
kommunale delplaner.

2. VISJON OG MALSETTING.

Nullvisjonen i NTP 2010 - 2019 representerer en visjon om ingen drepte eller blir
hardt skadd i trafikken, og har også vært styrende i konstruksjonen i denne trafikksik-
kerhetsplan

Nullvisjonen bygger på 3 grunnpilarer som representerer en nytenkning i forhold til
trafikksikkerhetsarbeid, og fordeler ansvar og målsettinger mellom ulike nivåer i sam-
funnet.

NULLVISJONENES GRUNNPILARER:

HARDT
SKADDE



Nullvisjonen representerer en tenkning og et verdisyn som i seg selv er skadebe-
grensende, men dette er avhengig av at vi som jobber med trafikksikkerhetsarbeid
innenfor kommunen åpner for og kjenner på vårt ansvar til å la denne ((Nullvisjonem)
prege vårt arbeid i vegen mot en ((Trafikksikker Kommune)).

Etikk
Ethvert menneske er unikt og uerstattelig. Vi kan ikke akseptere at et stort antall
mennesker blir drept eller hardt skadd i trafikken hvert år.(å miste et individ vil kunne
få store samfunnsmessige konsekvenser, siden vi ikke kan vite hva dette individet
kan gi tilbake til samfunnet senere i livet).

Vitenskapelighet
Menneskets fysiske og mentale forutsetninger er kjent og skal ligge til grunn for ut-
formingen av vegsystemet. Kunnskapen om vår begrensede mestringsevne i trafik-
ken og tåleevne i en kollisjon skal legge premissene for valg av løsninger og tiltak.
Vegtrafikksystemet skal lede trafikantene til sikker atferd og beskytte dem mot alvor-
lige konsekvenser av normale feilhandlinger.( Bakgrunnen for vegvesenets STRAKS-
register som gir oss betydelig innsikt og kunnskap rundt ulykker og gir oss mulighet til
å sette inn riktig tiltak på rett plass, for hurtigere å få ned ulykkestallene).

Ansvar
Trafikantene, myndighetene og andre som kan påvirke trafikksikkerheten, har et delt
ansvar.
Trafikantene har ansvar for sin egen atferd; de skal være aktsomme og unngå be-
visste regelbrudd.
Myndighetene har ansvar for å tilby et vegsystem som tilrettelegger for mest mulig
sikker atferd og beskytter mot alvorlige konsekvenser av normale feilhandlinger. Kjø-
retøyprodusentene har ansvar for å utvikle og produsere trafikksikre kjøretøy, og
andre aktører, som for eksempel politiet og ulike interesseorganisasjoner, har ansvar
for å tilrettelegge for å bidra til at trafikksikkerheten blir best mulig.



Tra~kksikkerhètsafbelclet i Nørg....ri. høve~trèk~()r9ani$eI"P~tr~JliVåèr: na-
sjonalt ni'(å, reflionalt nivå (fylke~kommunel'.ogslãtHSJer~~iønerlog kommu-
nalt nivå. i tilegg utfører interesseorganisasjoner en betýdefi.g innsats.

Organiseringens 3 Nivaer:
1. Nasjonalt niva

2. Regionalt niva

3. Komrnunalt niva

Nullvisjonen forutsetter et langsiktig, systematisk og målrettt arbeid av alle
aktører som påvirker sikkerheten i vegsystemet.

2.1 NASJONALE MAL FOR PERIOOI5N(NASJONAlTIL TAK$PLAN):

Stortinget vedtok i forbindelse med behandlingen av St.rneld. nr. 46 (1999..200.0)
N$sjonaltransøortplan(NTP)20.o2~2011 "en visjon orn.et transportsystem. som ikke
fører til tap av liv eller varig skade". Nullvisjonen er yterligere vektlagt l;ilåe.i NIP
2006..2015 og i NTP2010~2019. Nullvisjonen er en visjon, ikke et mill - øg skal
være noe å strekke seg etter. Ved Stortingets behandling av St.meld. nr. 16 (2006-
2009) NTP 2010..2019 ble det besluttet at nullvisjonens ordlyd skulle endres: fra en
visjon om ingen drepte og ingen varig skadde, til eh visjon om ingen drepte og ingen
hardt skadde. Endringen har sammenheng me? at "varig skadd" ikke er et begrep i
uJykkesregisteret, mens "hardt skadd" er en samlebetegnelse for skadegradene "me-
get alvorlig skadd" og "alvorlig Skadd". Statens vegvesens STRAKS-uiykkes register
vil dermed ,være et sentr$lt verktøy for a følge opp om utviklingen går i riktig retning -

mot en situasjon uten drep.te og hardt skadde i '\egtrafikken.

Og.i Nasjonal tran$portplan(NTP) 2010~2019 ($t.melcl. Nr.16), vedtatt 11.6.2009,
er følgende hovedmålsettinger gitt:

1. Overordnet mål: ((Tilby et effektivt, tigjengelig, sikkert og. miljøvennlig transport-
system som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional utVikling)).

Og 4 Hovedmål:
1. Bee/re framkommelìghet og reduserte avstandskostna-

der for å styrke konkurransekraften i næringslivet og
for å bidra til åoppretthole/e hovedtrekkene I boset-
tingsmønsteret

2. Transportpoliikken ska/bygge på en visjon om at e/et
ikkeskai føtekomme ulykker mee/ e/repte eller harC/
skaØøe-itransporl'sefdoren

3. Transportpolitikken skal bidra til å. begrense klimaut..
slipp, redusere miljøskåe/elige virkningerav transport,
samt bidra til å oppfYiie nasjonale mål og Norges inter-
nasjøna/e forplìkte/ser på miljøområdet.

4. Transportsystemet skal vemre universelt utformet



.. ,. . .. . ... . .
2.2, ReGIONAl.l! MAL FqRPliRIQQINFQR N.9'f(.Ql.ANt) FYLKS(NFTU): 

UtclragfråNFTU'lsin tiltak~plan'forpeliöden 2010 -2013:

(d tråd med nullvisjonen er hovedmålet for trafikksikkerhetsarbeidetl Nordland at taJ-

JetpàdrepteogJivsvarigskac:de ska/reduseres' uten heiis,yn tilvèksten itra-
fikken. Sê1mticJig skal vifortsettearbeideftrieâå redusereantall tra,fikkulykker gene-

relt. I tilegg tildette genereiie hovedmålet er det ønskelig å ha et helt kønkret måltall
for handlingsplanen ' ,,'
Hensikterierå haeh referanse og relatere utviklingen 'ti. DettetaHet skar være et
minimum av hva vi ønskerå oppnåiplanperiocJen. Idee/tsett burde denne konkrete
målsettingen kunne knyttes opp sometdelmål,etsteg på vegen, i retning av den
overordnede visjonen for planen-' nullvisjonen. Vi vet at i størrelsesorden '12-20 per-
sonerblir drepthvertåri trafikken i Nordland, og anslagsvisblirminstet tisvarende
antall livsvarig skadd; I roå/sarnmenheng blir dette likevel for småtairm at det erhen-
siktsmessig å'kny1tekonkretØ tallfestingerofJlJ/ykk.esreduksjon' ti dem, særligsettI

sammenheng med det vi vefòm ulykkenes tifeldige wiriasjon. ', , " , ' ',) " ' ',' "d, " ' .' '
Deterderfor valgtåbrukeetkonkret mål i tiknytning; til reduksjon aii totalt antall
drepteog skadde i fylket. Vi har bruktsoroutgangspunktgjennornsníttligantairdrepte
og skadde pr år isiste fireårsperiode (200Õ-2008),som er 523 personer. Dette repre-

senterteenreciuksjon ifothQJd til denforegàende fireårsperioden (2001-2Q04)på vel
10 %.Måleteratdenne ulykkesreduksjonen min$fskal videreføres, og dette gir et
konkret måltall på maksiínalt 470drepteelJer skade/ø sometgjennorosnitt forperio-

, , 'den 2010-2013.,

- Porskrift for miljørettet helsevern
.; Opplæringsloven
-LoV om helsetjenesten i kommunene, '. - .. .. .. . . .
Hølse-,miljø-Og sikkerhetsarbeidet èt også, r økende grad, en innfalJsporttiå arbei-demad' , ' , '
'trafikksikkerhet bådeinnenskoler, barnehager og ulik kommunal tienesteyting~

, KomtnunaJttrafíkksi/fkerhetsatbeid erpà denne. bakgrunn pekt ut som hoved-
satsingsomràde forWard/and fy/kesin,trafikksikkerhetsplan for periöden 2010-2013)). " "

i

i lCOMMUN.ALrIKALIIOR.'iIlIC)llEN:

2.3.1' OvillQItDHITKOMM\ÌNIMÃL, I KOMMUNIPLAN(SlMJUNNSIIL)
'08.0,.2Øl1: '

Fram mot 2025 skal vi sammen videreutvikleFauske" Valnesfjord og Sulitjelma til

samfunn der det er.



G()~fOlke.Ii~I$e
Ve~~~i. ..~~in9sIiV

VekstifØlketaH
Gode tjenø$ter

Det er o$Jså etovørordnet rnålå ta del' i fylkéts ambisjoner i forhold til reduk-
sjon i ulykkestaiiené.

2.3.2 TIlIIQIKKltET$ PLAENS MÂLSsnINGER:

. Kommunen skal i planperioden gjennomføre de nødvendige trafikksikkerhets-
tiltak som er knytet til ansvaret som eier det kommunale vegnettet, men be-
grenset av økonomiske rammer godkjent av kommunestyret.

. Påvirke Fylkets prioriteringer på f'lkes- og europaveger, for å bidra til å redu-
sere ulykkestaiiene raskere innenfor kommunen, i samsvar med målehe i
NTP. Da spesielt rettettnot utbyg.ging av strekningen Strømsne$ - Løding,
krysningspunkter i forhold til skoleveg, rundkjøring og gangfelt ved E6 og ter-
minaMagen(HandelsParken) .

. ~tb¥gge og sammenknyte gang-sykkelvesmettet, sikr~ skoleveger ogferdse-
lentil og fra sentrum, idrettsanle'gg, svømflehaU, ti.rstierogliQnende for gå-
end.e- Og syklende, for å bedre sikkerheten men også tilrettelegge bedre for
fysisk aktMtetfør bårn o.g VOksne på fortau og gang- sykkelveger.

. Revidere Og o PJjd ate re gJeldene trafikksikkerhetspleiiiel" jevnli~:i øg minst en
gang per år.

. Fremme trafikksikkerhetski.lttJren innenfor kommunen, slik at trafikksikkerhet
il1nlemmes i kOmmunens tenkning. rUngt ¡i-IM$ arbeid, slik at ansatte ogihn..
byggerne føler en tryggerehverdag både ijØpb og fritid.

. Kartlegge problemstillnger o~gjenl10l1føre tilta.k for å forbedretrafikksikkerhe-
tem og fremkomfleligtieten til funksjonshemmede, innenfor kommunen.

. K~rtlegge behovet for, pianlegge og gjennomføre kampanjer som rettes mot
trafi,kantenes holdninger i ,forhold til adferd i lokaltrafikken. Slike kampanjer kan

også vçere å påvirke politiet tilog gjennomføre kontroller i forhold til brudd på
vegtrafikkloven på spesielle strekninger eller områder. Eller gjennomføring av
tiltak som sikrer mer bruk av sykkelhjelm eller at skolene forholder seg til må-
le.he rUndt trafikksikkerhetsarbeid som er hjemlet i kunnskapsløftet m.m.

. Kommunen skal i løpet av høsten20t3 overta ansvaretfor trafikkfaglig Fo-
rum, Fauske. Som per dags dato er administrert av Statens vegvesen,
Fauske.
Det skalviderelegQes~plål1erfor hVilkeJunksjorterdennetverrfagUgegruppen
skal ha innenfor trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen.

. Områdene rundt skoler og barnehager må sikres iValnesfjord, Sulijelma Og
ved Erikstad oppvekstsenter som et ledd i tiltaket ((Trafikksikker Skole)).



2.4 AKTUELLE LOVER OG FORSKRIFTER

2.4.1 KOMMUNELOVEN § 9.3

Ordfører er rettslig representant for kommunen og er kommunens øverste leder, og
har dermed også ansvar for trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen.

2.4.2 VEGLOVEN ,§ 20

Kommunen har som vegeier ansvar for planlegging, bygging, utbedring, vedlikehold
og drift på det kommunale vegnettet.

2.4.3 LOV OM HELSETJENESTE I KOMMUNEN

(Helsetjenesteloven): § 1-2. kommunen skal ved sin helsetjeneste fremme folkehelse
og forebygge skader, og herunder hører også skader ved trafikkulykker i kommunen.
Kommunen skal spre opplysninger om og øke interessen for hva den enkelte selv og
allmennheten kan gjøre for å fremme sin egen trivsel og sunnhet.

§ 1-4. Planlegging, informasjon og samordning: Kommunen skal til enhver tid ha
oversikt over helsetilstanden i kommunen og de faktorer som kan virke inn på denne.
Og en et godt helhetstenkende trafikksikkerhetsarbeid vil være et godt styringsverk-
tøy til å oppnå dette også i det lokale trafikkmiljøet som innbyggerne ferdes i daglig.

2.4.4 LOV OM FOLKEHELSEAREID(FOLKEHELSELOVEN).

Kapittel 1,2 og 3 regulerer kommunens ansvar for systematisk folkehelsearbeid.

2.4.5 LOV OM KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER M.M.

(Helse og omsorgstjenesteloven), kapittel 3. Regulerer kommunens ansvar for helse-
og omsorgstjenester, og vil da også ha ansvar for tilsatte i trafikken på veg til å yte
disse pålagte tjenestene.

2.4.6 PLAN OG BYGNINGSLOVEN

§ 3-3. Kommunens planoppgaver og påleggingsmyndighet.
Kommunestyret har ledelsen for den kommunale planleggingen og skal sørge for at
plan- og bygningslovgivningen følges i kommunen, med hjemmel til å organisere ar-
beidet og opprette de utvalg og treffe de tiltak som er nødvendig for gjennomføring
og planlegging.

Kommunestyret skal også sørge for å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn
og unges interesser i planleggingen

2.4.7 LOV OM GRUNNSKOLEN OG DEN VIDEREGAENDE OPPLÆRINGA



(Opplæringsloven) :
§ 9a-2 regulerer det fysiske miljøet rundt barnehager og skoler.
§9a-4 pålegger systematisk arbeid for å fremme helse, miljø og trygghet til elevene
Kapittel 7: Skyssgrenser.
§ 13-3b. Krav om ulykkesforsikring, gjelder også skoleveg.
§ 13-4. Ansvar for skoleskyss

Det er fylkeskommunen som har ansvaret og opplegget for skoleskyss. Kommunen
melder inn de elevene som etter loven har rett på skoleskyss. I tilfeller der vegen
mellom hjem og holdeplass er særlig trafikkfarlig, er det fylkeskommunen som vurde-
rer om skyss skal settes opp fra hjemmet.
I de tilfeller hvor barnet ikke har rett på skyss og veien mellom hjem og skole er sær-
lig trafikkfarlig, er det fylkeskommunen som vurderer dette.
Kommunen kan i noen tilfeller ha eget kommunalt reglement, men må i så fall betale
fullt ut for disse
elevene.

Rundskriv 3 - 2009 fra Utdanningsdirektoratet. "Elever som ferdes i trafikken vil
alltid være utsatt for en viss fare. Dette er likevel ikke nok ti å få gratis skyss ifølge
Skoleskyssreglementet. Det må være snakk om en "særlig risiko".
Dette betyr at faren ved å ferdes på vegen må være utenom det vanlige for at saken
skal kunne karakteriseres som "særlig farlig og vanskelig". Forhold som må vurderes:
Trafikktetthet, vegdekke, bredde, vegskulder, fotgjengeroverganger, fartsdumper, lys
og fartsgrenser".

2.4.8 KUNNSKAPSLØFTETS PLANER I FORHOLD TIL TRAFIKKSIKKERHET

Ungdom er den mest ulykkes utsatte gruppen i trafikken. 30 prosent av 
alle drepte og

hardt skadde på landsbasis er i aldersgruppen 15-24 år. Forebyggende arbeid, hold-
ningsdannelse og kunnskap om trafikk og trafikksikkerhet blir derfor spesielt viktig.

Kompetansemål etter 4. trinn:
Eleven skal kunne følge trafikkregler for fotgjengere og syklister.

Kompetansemål etter 7. trinn:
Eleven skal kunne praktisere trygg bruk av sykkel som fremkomstmiddeL.

Kompetansemål etter 10. trinn:
Gjøre greie for hvordan trafikksikkerhetsutstyr hindrer og minsker skader ved
uhell og ulykker.
Gjøre rede for begrepene fart og akselerasjon, måle størrelsene med enkle
hjelpemidler og gi eksempler på hvordan kraft er knyttet til akselerasjon.
Gjennomføre forsøk med lys, syn og farger, beskrive og forklare resultatene.
Gjøre greie for hvordan bruk av rusmidler kan føre til helseskader og drøfte
hvordan den enkelte og samfunnet kan forebygge helseskadene.

Under menyvalget "Aktiviteter i naturfag" ligger aktiviteter, bakgrunnsstoff og
linker til alle disse målene.



2.4.8 RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENE

Trafikksikkerhet og trafikkopplæring i barnehagen kan nedfelles i Barnehagenes
Rammeplan for
innhold og oppgaver; KapitteL. 3 Fagområder: ((Barnehagen skal gi barn grunn-
leggende kunnskap på sentrale og aktuelle områden).

Videre i kapitteL. 3.6 Nærmiljø og samfunn: ((Gjennom arbeid med nærmiljø og
samfunn skal barnehagen bidra til at barna blir kjent med og deltar i samfunnet
gjennom opplevelser og enaringer i nærmiljøeb.

2.4.9 FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG
SKOLER

§ 4 omhandler ansvar og krav om internkontroll

2.4.10 HMS- FORSKRIFTENE

Trygg trafikk, trafikkskoler eller andre aktører med egnede undervisningsopplegg kan
arrangere HMS- kurs etter behov.
Mange medarbeidere i ulike enheter benytter bil i løpet av arbeidsdagen. Noen er
avhengige av bil til og fra jobb, noen benytter bil i tjeneste og noen har førersete som
sin faste arbeidsplass. I trafikken er enhver sjåfør utsatt for farer, noe som medfører
økt helserisiko. Dette kan være stress, slitasjeskader og ulykker, eller i verste fall -
alvorlige kvesteiser og død. i sum kan dette føre til store kostnader for bedriften, for
eksempel i form av sykefravær og erstatning av skadet materielL.

Trafikksikkerhet gjennom økt kunnskap, oppdaterte ferdigheter, innlærte holdninger
og fornuftig trafikal adferd, innebærer et stort potensiale for kostnadsbesparelser.
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dermeressursgruppen vet hvor de skal henvende. seg med sine forslag, ogatdisse
henvendelséne havner på riktig plåssslikat disse blir besvart og tatt hensyn til i



kommunens trafikksikkerhetsarbeid. På en slik måte tror vi det kan skapes troverdig-
het rundt Fauske kommune som en drafikksikkerhetskommune)).

3.10 TRAFIKKFAGLIG FORUM FAUSKE

Trafikkfaglig forum består aven tverrfaglig gruppe som består av representanter
fra: Statens Vegvesen, Fauske Kommune, skolene, Forsikring, trafikkskolene,
NAF, Trygg Trafikk og Politiet.

Forumets Formålsparagraf: Er under revisjon

Innbyggernes bruk av forumet: avklares i deres neste møte

Kommunens bruk av forumet: avklares i deres neste møte

- "~~~~1fr/' "

4. REGISTRERINGER OG PROBLEMANALYSE.~,
Ulykkesstatistikken har i Fauske kommune i likhet med landet for øvrig hatt en positiv
utvikling de siste 5 år, sett bort i fra ulykkesåret 2010, men tallene varierer relativt
sterkt i antall drepte fra år til år, og det kan se ut til at det er et mønster i statistikken
hvor det øker annethvert år uten at gruppa finner noe godt svar på dette. Riksveg 80
med strekningen Strømsnes- Sagelva fremstår fremdeles som den vegstrekningen
innenfor kommunegrensen som tar flest liv(figur 1).

Ulykker på E6 og fylkesveger utgjør 81 % av ulykkestallene og vi ser at det er spesielt
sentrumsområdet som har flest ulykker med lettere personskader, men har hatt noen
ulykker som har resultert hardt skadde nord og sør for sentrum.

Ulykker på kommunal veg utgjør 9 % av de totale ulykkestallene hvis det ses bort fra
de 5 % som er registret som ukjent

Fi ur 1.

Skadde/drepte fordelt på vegnettet i Fauske kommune 2002-
2011

Øvrige Fv Ukjent
10/0 50/0

Rv 80
280/0

Fv 530
60/0

Fv 830
90/0



4.1 KART OVER SKADDE OG DREPTE I FAUSKE KOMMUNE 2006 -
2010

Figur 2.

(politirapporterte personskadeulykker)

Rød kule = Drepte

Gul kule = Alvorlig skadde

Grønn kule = Lettere skadde

Tallene og statistikkene er hentet fra Statens vegvesens STRAKS- register og går
over perioden 2002 - 2011.



4.2 ULYKKESSTATISTIKK 2002 - 2011

Som i landet for øvrig er det de unge førerne mellom 15 og 24 som utgjør den mest
ulykkes utsatte gruppen i kommunen(figur 3). Og møteulykkene og utforkjøringer re-
presenterer de mest vanlige ulykkestypene(figur 4), det er også disse som utgjør
størst risiko for tap av liv og helse.

;

Figur 3. Skadde og drepte fordelt på alder:

Skadde/drepte fordelt på alder i Fauske kommune 2002-2011
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Figur 4. Ulykkestyper i gjennomsnitt:

Ulykkestyper i Fauske kommune gjennomsnitt 2002-2011
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Ulykkesmånedene:

Hvis vi ser på når på året de fleste ulykkene skjer, ser det ut til at sommermånedene,
med ferietiden og tiden frem mot jul og nyttår som den mest utrygge tiden å ferdes
ute i trafikken på(figur 5), det kan se ut som om vegnettet og førerne ikke helt klarer
av den økte trafikkmengden uten at risikoen øker betraktelig.

Figur 5. Skadde/drepte fordelt på måned i Fauske kommune:

Skadde/drepte fordelt på måned i Fauske kommune 2002.2011
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5. TRAFIKKULYKKENES KOSTNADER

3.9 Kostnader ved ulykker:

De samfunnsøkonomiske kostnadene:

Trafikkulykker er beregnet til ca. 28 miliarder kr per år(Transportøkonomisk in-

stitutt 2007 - 1).
Dette inkluderer kostnader ved de personskadeulykkene som ikke inngår i den offent-
lige statistikken, og forsikringsskader som er meldt til forsikringsselskapene.
Når utgiftene fordeles på skadegrad og skadetilfelle, blir kostnadene som vist i tabell
5.1.
Følgende elementer er lagt til grunn ved beregning av skadekostnader (Transport-
økonomisk institutt 2007 - 2):

· Medisinske kostnader som er relatert til medisinsk behandling av personska-
der som følge av ulykker, inkludert transport fra ulykkessted og kostnader til
hjelpemidler og/eller medikamenter som varig skadde må bruke.

· Materielle kostnader ved reparasjon eller erstatning av materiell som er
skadd ved ulykker.



· Administrative kostnader, knyttet til administrativt arbeid som oppstår som
følge av ulykker, der skademeldingsbehandling til forsikringsselskap utgjør en
stor deL.

· Kostnader ved tapt produksjon, ved at skadde personer er fraværende fra
arbeid, ved livsvarig skade eller ved at skadde forlater arbeid eller bare kan
arbeide redusert.

· Økonomisk verdsetting av tap av liv og helse

Tabell 5.1 Ulykkeskostnader for ulike skadegrader i
2009-priser (Kilde: Statens vegvesen)

Kostnadene innenfor kommunegrensen:

Tallene er hentet fra forsikringsbransjens egen felles registreringsbase, og gjelder
Fauske kommune 2007 til 2011.

Erstatningsbeløp i kroner fordelt på kjøretøytype og kommune:

Det er altså betydelige beløp som utbetales årlig, som ved en atferdsendring hos
trafikantene eller andre tilak har et stort potensiale til reduksjon.



6. ARSAKEN TIL ULYKKENE

Som vi ser av tallene nedenfor har en ulykke sjelden bare en årsak, og selv om føre-
ren med sine valg av adferd og manglende dyktighet utgjør hovedårsaken til ulykke-
ne, er det betenkelig at veg og vegmiljøet er medvirkende årsak i 28 % av alle ulyk-
kene.

Tabell 6.1 Sannsynlige medvirkende faktorer til dødsulykkene
i perioden 200~2008 (Kilde: Statens vegvesen)

7. KOMMUNENS TRAFIKKSIKKERHETSARBEID

Kommunen har satt seg som mål å bli godkjent som en ((Trafikksikkerhetskommune)), i forhold
til de krav som settes for slike kommuner gitt av Fylkeskommunen i samarbeid med Trygg Tra-
fikk.

7.1 AREALPLANLEGGING

Trafikksikkerhet er et viktig element i all kommunal planlegging. Arealpolitikken i
kommunene har stor innvirkning på transportbehovet. Det er trafikken mellom hjem,
skole, arbeid, handel og fritidsaktiviteter som utgjør hovedtrafikken i hverdagen.
Fauske har en stor utfordring i at E6 går gjennom sentrum, det medfører stor gjen-
nomgangstrafikk og overbelastning i ferietiden om sommeren og ved julehandelen i
desember.

I forbindelse med arealplanlegging er boliglokalisering og skoleveier, avkjørselspro-
blematikk i forhold til fartsgrenser, trafikkseparering og tilgjengelighet for funksjons-
hemmede, temaer som blir vurdert i forbindelse med planarbeid.



Universell utforming er et krav i all planlegging og utforming, og inngår i den nasjona-
le hovedmålsettngen.

7.2 UTEAREALER VED SKOLER OG BARNEHAGER

Som en del av kommunens folkehelsearbeid er det igangsatt prosjekter; helsefrem-
mende skole og helsefremmende barnehage. Kampanjen ((Aktiv skoleveb) ble høs-
ten 2011 gjennomført ved en av skolene. Målet for kampanjen var å begrense tra-
fikkbelastningen i skolens nærområder og å øke foreldrenes bevissthet om sin rolle i
trafikkopplæringen, samtidig som elevene ville få mer fysisk aktivitet og trafikktrening.

De fleste skolene i Fauske har busstransport av elever til skolen, mange barn kjøres
også til og fra barnehage og skole. Det er en utfordring å tilrettelegge og sikre forhold
knyttet til barnehage- og skoletransport.

7.3 TRAFIKKSIKKERHETSPLANEN

Trafikksikkerhetsplanen vii være utgangspunkt for søknader om TS-midler til fysiske
tilak i kommunen. Planen vii også være retningsgivende for planlegging og hold-
ningsskapende arbeid på bredt grunnlag i kommunen.

Trafikksikkerhetsplanen vii dessuten være grunnleggende for ansvarsfordelingen og
rapportering til sentrale myndigheter i kommunen.

Rutiner og sjekklister vil være meget sentrale i gjennomføringen av planens målset-
ting og tiltak. Dette vil og må gjelde alle kommunens enheter og avdelinger. Med
andre ord "alle ansatte".

8. PLANLAGTE TILTAK I PLANPERIODEN

Vi har valgt å skille de nødvendige tiltak i tre grupper, siden kommunen ikke har noen beslut-
ningsrett over fylkes- og nasjonale veger ser vi viktigheten i å prøve å påvirke prioriteringer i
bestemmende organer, herunder fylkeskommunen i sitt plan og prioriteringsarbeidet. Og skil-
ler derfor tiltakene mellom påvirkende tiltak, kampanjer rettet mot adferd og holdninger- og
fysiske tiltak planlagt gjennomført i perioden.

8.1 pAVIRKENDE TILTAK

1. Arbeide for å få til en utbedring av strekningen Strømsnes - Sagelv, prioritert
og fremskyndet i tid, og innenfor vegpakke Salten 2b.

2. Utrede omlegging av Rv80 og E6 utenfor Fauske sentrum.

3. Planfritt kryss og gang-/sykkelvei nord for Fauske sentrum.

4. Sikker kryssing av Rv80 vest for Fauske sentrum ved Erikstad.

5. Etablering av rundkjøring og fortau på E6 ved Scania mot handelsparken



8.2 KAMPANJER OG HOLÐN1NGSARBEID

1. I løpet av planperioden oppnå sertifisering som en (drafikksikkerkommune)),
og dermed få tilgang ti NFTU's sikkerhetsmidler for ytterligere sikkerhetstitak
innen kommunen.



8.3 FYSISKE TILTAK

8.3.1 PRIORITERTE TILTAK:

Oppaave Merknad
Fortau Grønnåsveien (Hauanbrua - kryss grønn- Stor og økende trafikk av
åsveien) gående, syklende og kjø-

rende trafikanter
Trafikksikker skole: Alle delprosjektene skal

- Planlegging av gang og sykkelvei mellom legge til rette for skole-
Rv80 og Valnesfjord skole veg

-

- Etablering av forbindelsesveg mellom
Øverveien og Rv830 i Sulitjelma

-

- Trafikksikkerhetstiltak ved Erikstad barne-
hage oq skole

Gatelys på nedre Leivset Skoleveg

8.3.2 EKSTRAORDINÆRE TILTAK:

Det kan i perioden dukke opp behov for nye tilak som har behov for hoved-
prioritering, og vil legges frem som en forberedt sak for behandling på politisk
nivå og straks innlemmes i denne plan for perioden.

I Oppgave I Merknad

8.3.3 UPRIORITERTE TILTAK

Omprioritering av tiltak kan gjøres hvert år i en forberedt sak til poliisk nivå.

Oppgave Merknad
Planlegging av forlengelse av gang- sykkelvei

langs Erikstadveien (fra Helskarveien til Bade-
strandveien)

Planlegging av fortau langs Nyveien mellom Rv80
og Kirkeveien

Planlegging av gang- sykkelvei fra Fauske Lysverk
til samlevei på Hjemås

Planlegging av gang- sykkelvei fra Strømsnes sen-
trum til Hageneshauqen



1. Tiltak$fordeUl1g og gjennomføring$frister . .

2. Ansvars ögQPpgavefcm1eling på l,like nivåer

.9.1

Det politiske nivå har overordnet myndighet og.
allsvar forprioriteringør ogbevilgningert¡ltrafikk..
$ikkerhetsC!rbeìd ögtilták,. . .
Det politiske liivåMar ogsåarisvar forattrafikk-. Kqrltinuerlig

sikkerhetshltaKerinnarbeidet ¡alle planer som
godkjennes.



6. Detpåhvilerog$å r~drnannenet overordnet Kontinuerlig
ansvar for at trafikksikkerhets., ¡arbeid med jev.,
ne Ilellomrorrsettes på "agendaen" i korrmu-

~'-

nens lederforum.
7. Rådrrannen har ansvaret for at rollen som Kontinuerlig

"Barnas talsmann" blir godt ivcaretatt i korrmu-
nen

9.3 BARNEHAGER

Oppgaver Tid/frister
1 Følge opp kommunens styringssystem og Årlig

sjekkliste-kontroller.

2. Gjennomføre barnehagens oppl~ringsplan i Kontinuerlig

trafikksikkerhet Tarkusi barm9hagene. ~barnas
trafikkvenn). Tarkus består av 12.tem¡aer; Tar-

kUS og vennene hcans i trafikken, på lekeplas.,
$en, pass på i trafikken, på vei til barnehagen,
husk bilbelte, sammen i trafikken, sykle med
hjelm, å vente og å gå, reise med buss, bruk
refleks, trafikk om vinteren, vinter på lekeplas-
sen.

3. I'nnføre "hjelrnpåbud" for syklende til barneha- 2012
gen.

4. QvelNåke trafikkbildet ved barnehagen og Kontinuerlig
melde avvik til overordnet myndighet.

5. Drøfte "trafikkbildet" og trafikksikkerhet rred Årlig

foreldrene.

.

9.4 SKOLENE

Oppgavene Tidlfri$t,

1 Følge opp kommunens $tyring$systerr og Årlig
s¡~kkli$te"kQntroller~ .. --- _.__. -- ,. ~~.-------------_.._--_...--' ,....-. "'. _..-'" ,',-

Årlig2. Gjennomføre skolens oppl~ringsplan i trcafikk-

sikkerhet
. Kunnskapsløftets målsetting i skolene
. Egen oppiæringsplan for hvert trinn



3. In nfø re"HJelmpåbud" for syklende til skolen 2012

4. Overvåke trafikkbildet ved skolen og melde flV- Kontihuerlig
vik til overordnet lTyndighet.

/

5. Drøfte "trafikkbildet" rundt skolen og trafikksik- Arlig
kerhet generelt med foreldrene (FAU).

9.5 HELSE OG OMSORG

Oppgavene Tid/frist

1 Følge opp kommunens styri ngssystem og Arlig
siekkliste-kontroller.

2. Gjennomføre kontinuerlige kontroller av enhe- Kontinuerlig
tens Øffentliae kjøretøver.

3. Ta initiativ til "kjørekurs trafikksikkerhetskurs" Annethvert
o- ar

annethvert år.
4. Lage retningslinjer for bruk og kjøring med ot- 201 2

fentlige kjøretøyer.
5. Overvåke tråfikkbildet ved kommunens institu.. Kontinuerlig

sjoner og melde awik til overordnet myndighet.

9.6 PLAN/UTVIKLING

Oppgavenè Tid/frister

1 Enhet Plan/utvikling har ansvar for saksbe- Kontinuerlig
handling av planarbeid og tiltak innen kommu-
nens. trafikksikkerhetsarbeid.

2 Enhéten skal ha gjennomført en søknads runde Arlig innen 1 juni
på Ts-tiltak i kommunen.

3 Enheten har et planieggingsansvar der trafikk- Kontinuerlig
sikkerhetstiltak blir vektlagt i alle planer som
legges fram.

4 Enheten har også et ansvar for å påpeke "kri- Kontinuerlig
tiske" tilfeller innen trafikksikkerhetsarbeidet.

5 FØlg.e öppkomITunens styringssystem og Ärlig
sjekkliste-kontroller.



9.6.1 ENHETENSGJENNOMGAENDllTILTAKSLlSTEFOR SAMORlNINGS~ OG PLAN-
. . . L.£GGINGSTILTAK. . .

I .I.

Spredtbolígbygging ma ikkeskjépå bekostning

av krav tilsikte skoleve er. ..
FattsgrenSEm pàfylkesvegnettetbør følge

VAV's nonner.
Detlegges til råtte for at lekeplasser kan oppar.. Ved utbygging av boligfelt. ..
beidesSal1tidi l1edn .eboliomràder. .
U niversell. tiigjengelighet.

NeSterulléringavtrafikksikkerhetsPlanen Hvert 4; àr/20t6

5
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..9.7.1ENllETENS GJ~NNOMGÅENDE TILTAKSLISTE PÁKOMMUN,ALTVEGNE1I.

Frist.

9.8 SAMA~BEIDSAVTALE MELLOM LINSMANN$ITATIN QGKOM-
MUNEN

. .PJNAN$leRING, O pp ,øLGJNGOcaRAPPOrtTI!.
FUNO

. .
DetbUr.Lden årlige økOnQniiplanenviktig og prioriterernidlertillrafikksikkerhetstiltak
som kommunen ønsker gjennomførtinnenforplanperioden ,og kanskje spesielt de
første årene, til rutinene for et godttrafìkksikkerhetsarl1èid er veletablert.



r-~-~~~.~~--~..-

I
!.

Kommunen må også fortsette sine gode rutiner i forhold til søknadomfylkeskommu;.
nale TS~midler til utbedring eller sikring avkommunaleveger ellerområder,med prio'"
ritet rundt barn ogs.kole. Og prøve åpåvirke påveg der fylket. 

gjennom Statens Veg;.

vesenhardetfinansieUeansvaret. .
Forå få igangsatt utbygging finansiert avfylket, kan detvære nødvendig atkommu~
nen selv tar de innledendekostnadenetil planlegging og prosjektering av de områder
hvor utbedringene ønskes gjennomfØrt, .forå.oppnåhøyereprioritét av fylket Dette
på grunn avfylkeskommunens rutineliforholdtil tildeling av slike midler.

. Nestekorsveg for tildeling av midlersom faller utenfor TS-midlene biirgjortaV fylkes-
kommunen i2Q15,og det kan være viktig at kommunen legger planer og strategier
for ápåvirke prioriteringer som skal gjøres da. . . .. . . . . .
i alle tiltaksom ønskes gjennomført kandet bli satt krav til en kommunal egenandeL..

10.2. OfDPFøL.QINO OG PlAlDlOPtTlIaING.' . . .
Haiidlingsplanen leggeropptilattrafikksikkerhetsarbeidet i løpet av perioden blir en
deiavkomrnunens dagiige rutiner,.. og detansvàret må bæresavalle/deLJlikeaktøre-
ne og lederne..innenforsittbmråde, slik at tiltak blir iverksatt for åfåetablert rapporte-
ringsrutiner som er integrertikonimLJnens styringssystemerogHMS..rutiner.
Kommunens ansatte bør gå foran sØm gode eksempler som aktører i lokaltrafikken,
siikatarbeidèt idetåbliansett som en ((TrafikksikkerKommune)), merkes av kom-
iiunens befólkning ogikke bare fremstår som tomme ord. .
Inhbyggernesopplevelse avutryggheti forhold tillokaltrafikkénvarierer gjennorn livet
fra det åvi:re barntilunggomog voksenogdetå måttesendesine egne barn ut i et
stadig voksende trafikkmiljø. De ,eldre og de funksjonshemmedes daglige vansker
ved ferdsel i lokaltrafikken må heller ikke glemmes av, men at vii felles kap jobber for
en kommune det"irkeligfølestrygt og boiuansetthvorvìbefihneross ¡livet.
Trafikksikkerhetsplanenerment som et fundamentfòren slik trygg utvikling av tra-
fikkmiljøeti Fauske kommune i tiden fremover. .



FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

I JouralpostID: 12/9789Arkiv sakI.: 12/2293

Sluttbehandlede vedtaksinstans: Plan- og utviklingsutvalget

II Sak nr.: 109/12 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

I

I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir

I Dato: 20.11.2012

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FURNES NORD

Vedlegg: Kartsnitt datert 1.1 1.20 L 2, fra Reguleringsplan Fures nord

Saksopplysninger:

Leder av plan- og utviklingsutvalget har tatt initiativ til at atkomst inn til planagt boligfelt i
reguleringsplan for Fures nord flytes.

Flyting av atkomst forutsetter endring av-planen.

INNSTILLING:

Det igangsettes reguleringsarbeid for flyting av atkomst inn ti planagt boligfelt i Furnes

nord.

Even Ediassen
Rådman
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