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FAUSKE KOMMUNE

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRE

Tid: 23.06.2016 kl.: 10:00 - 18:00
Sted: Administrasjonsbygget, kantina

Til behandling: Saksnr.  128/16 - 143/16

Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20 eller berit.johnsen@fauske.kommune.no
(Husk begrunnelse)

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

SAKSLISTE : - MØTE NR  9/2016 - TILLEGG

Sak nr.: Sakstittel:

143/16 AVTALE OM GRUNNERVERV PÅ FINNEID NÆRINGSOMRÅDE

Fauske, 21.06.16

Jørn Stene Berit Vestvann Johnsen
ordfører formannskapssekretær
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115/16 FORMANNSKAP 23.06.2016
143/16 KOMMUNESTYRE 23.06.2016

AVTALE OM GRUNNERVERV PÅ FINNEID NÆRINGSOMRÅDE

Vedlegg: Avtale om grunnerverv mellom Fauske kommune, Østbø AS og Rugås Industrier AS datert
17.6.2016.

Saksopplysninger:

Fauske kommune, Østbø AS og Rugås Industrier AS har inngått avtale om grunnerverv på
Finneid næringsområde. Avtalen er undertegnet av alle parter.

Avtalen omfatter salg av kommunal eiendom (parseller fra eiendommen gnr 100 bnr 393) samt
salg av areal fra Rugås Industrier AS til Østbø AS.

Salg av kommunal eiendom forutsetter Fauske kommunestyrets sitt samtykke.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING :

Fauske kommunestyre samtykker i salg av areal fra kommunal eiendom gnr 100 bnr 393,
jfr avtale om grunnerverv mellom Fauske kommune, Østbø AS og Rugås Industrier AS.

Geir Mikkelsen
rådmann

Utskrift sendes:
Enhetsleder plan/utvikling til
videre forføyning













NOTAT TIL KOMMUNESTYRET 23.06.2016

Prosjekt skolevei – trafikksikkerhet

Prosjektet er del av vedtaket om ny skolestruktur. Det har vært gjort et omfattende utrednings-
og kartleggingsarbeid for å skaffe oversikt og belyse utfordringer knyttet til trafikksituasjonen
for elever som skal til Vestmyra skole fra området Finneid skole i øst til Erikstad skole i vest.

Dette utredningsarbeidet har resultert i ei liste med oppstilling av tiltak som bør gjennomføres
som ledd i arbeidet med å bedre trafikksikkerheten.

Ansvarlig for gjennomføringen av tiltakene er fordelt mellom Fauske kommune og Statens
Vegvesen.

For kommunens del dreier det seg om 16 forskjellige tiltak hvorav de mest omfattende er
knyttet til bygging av nye gang- og sykkelveier. Det er planlagt 5 slike prosjekter og disse er
ferdig prosjektert og på det meste klare for byggestart ila sommeren. Prosjektene involverer
mange av de 22 punktene fra kommunestyrets vedtak av 27.08.15

De fem gang- og sykkelveiparsellene er:

 Sammenhengende gang-/sykkelvei fra forsamlingshuset i Grønnåsveien via Hauanveien,
videre til Gryttingveien/Hauan grendeskole. Derfra gjennom boligfeltet i Hauan og fram
til Kantlyngveien/Kvitlyngveien i Finneidlia. Total lengde på denne traseen er ca 2 km.

 Gang-/sykkelvei fra Grønnåsveien og over myra fram Handelsparken. På baksiden
kobles denne til eksisterende gangvei mot kulvert under jernbanelinja og følger Eiaveien
fram til kryssing av E6 ved Nico krysset. Her etablerer Statens vegvesen lyssignal for
kryssing av veien.

 Gang/sykkelvei fra kryss i Jernbanegata forbi parkeringsplass på stasjonsområdet og
kobles på i Malmveien og følger Marmorveien fram til kryssing av E 6 ved Nico krysset.
Krysset inn til jernbanestasjonen oppgraderes; Statens vegvesen er også her involvert.

 Jernbanebrua. Gangveien kommer opp en bakke og rett ut i Bremsebakken. Påkoblingen
til denne endres og ny gangvei vil svinge østover og gå parallelt med Bremsebakken før
en kommer til fotgjengerovergangen som flyttes og blir mer synlig. Fortau fra
fotgjengerovergangen og ned til Jernbaneområdet oppgraderes.

 Eiaveien, Erikstad - opparbeidelse fortau fra Helskarveien og fram til Badestrandveien.
Lengde på denne strekningen er ca 1 km.

Statens vegvesen har hatt ute anbud på de 3 nye lyssignalene som kommer i Fauske; ved
Møllnveien, ved Fauske kirke og ved Nico-krysset. Ferdigstillelsesdato for alle prosjektene er
satt til 22. september, men etter møte med Statens vegvesen uke 25 forventer de at
lyssignalene kan være klare til bruk før den tid.

Bussholdeplass Vatnbygdveien – ses på løsningen for hele krysset. Ses også i sammenheng
med tiltak rundt Finneid skole vedrørende buss-stopp.



Finneid skole - ønske om å etablere ny bussholdeplass nedenfor fotballbanen ved Finneid
skole. Jobbes også med en løsning som innebærer ny gangvei inn til Finneid skole fra Hauan
boligområde. Dette for færre krysningspunkter mellom biler og myke trafikanter. Forslaget
forelagt Trafikkfaglig forum Fauske.

Bussholdeplass v/ Gartneriet i Kleiva– ingen endring så langt. Dialog med Nordland
fylkeskommune vedrørende elever som skal av i området. Statens vegvesen vurderer dette i
forhold til kollektivtiltak for 2018-2021.
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