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Revidert forslag til detaljregulering for Finneidlia 
 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 16.06.2020 

Innstilling til kommunestyret: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12 -12 godkjenner Fauske kommunestyre det framlagte 
forslag til revidert detaljregulering for Finneidlia. 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12 -12 godkjenner Fauske kommunestyre det framlagte 
forslag til revidert detaljregulering for Finneidlia. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 16.06.2020: 
 
Behandling: 

Ketil Skår (H) stilte spørsmål med egen habilitet. Andelseier i Lyngheia barnehage. 
Skår ble enstemmig erklært inhabil, jf. forvaltningsloven § 6, 2. ledd. 
Som setteutvalgsleder ble Kirsti Ellingsen (SP) enstemmig valgt. 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 064/20 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12 -12 godkjenner Fauske kommunestyre det framlagte 
forslag til revidert detaljregulering for Finneidlia. 

 
Kommunestyre 18.06.2020: 
 
Behandling: 

Ketil Skår (H) stilte spørsmål med egen habilitet. Han er andelseier i Lyngheia barnehage. 
Skår ble enstemmig erklært inhabil, jf. forvaltningsloven § 6, 2 ledd. 
 
Anne F. Stenhammer (SV) foreslo: 
Saken returneres til administrasjon for ny detaljregulering slik at ikke barnehage og skole blir omringet 
av veier/gang- og sykkelsti. 
 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble vedtatt med 25 (9AP, 3FRP, 5H, 1KRF, 2R, 5SP) mot 2 (2SV) 
stemmer avgitt for SV's forslag. 
 
KOM- 055/20 Vedtak: 



Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12 -12 godkjenner Fauske kommunestyre det framlagte 
forslag til revidert detaljregulering for Finneidlia. 

 
Vedlegg: 

08.06.2020 Finneidlia plankart 1443956 

08.06.2020 Finneidlia_bestemmelser 1443957 

 

Historikk/saksopplysninger: 
 
3. gangs behandling 
Fauske kommune fremmer revidert forslag til detaljregulering av Finneidlia. Planen er en revisjon av 
opprinnelig plan for Finneidlia, vedtatt 07.11.1996. 
Planen omfatter ny og eldre boligbebyggelse, idrettsanlegg, landbruksområde, lysløype/turveg, 
fortau/gang- og sykkelvei, samt skole og barnehage på Finneid. Planområdet strekker seg fra RV 830 
(Vatnbygdveien) i sørvest til Rognveien i nord og utgjør et areal på ca. 450 daa. Endringene er i tråd med 
rammene i gjeldende reguleringsplan og kommuneplanens arealdel. 
Hensikten med endringsforslaget er bl.a. å tilrettelegge for myke trafikanter, særskilt skoleelever, i 
tilknytning til Finneid skole, økning av parkeringskapasiteten for skolen, tilrettelegging av offentlig 
transport og en generell oppdatering av gjeldende plan basert på føringer for sone C i kommuneplanens 
arealdel. 

Planforslaget ble første gang sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 09.11.16 – 
20.12.16. Det ble i ettertid gjort justeringer av plankart og bestemmelser som medførte at planforslaget 
ble sendt på utvidet høring i perioden 16.02.17 – 31.03.17. 

Ved 2. gangs behandling i planutvalget 18.04.2017 ble det gjort følgende vedtak: 

Utvalget ber rådmannen om å utarbeide en alternativ gang- og sykkelvei og vei i reguleringsplan der 
man ivaretar barnehagens behov for nærliggende uteområde uten at dette går ut over 
trafikksikkerheten i området. 

Rådmannen har grundig vurdert alternativ adkomst til boligområdet nord for Finneid skole og Lyngheia 
barnehage. Konklusjonen er at det ikke finnes noen gode alternative adkomster med bakgrunn i 
følgende: 

· Topologien i området gjør det særdeles vanskelig å få et stigningsforhold til avkjørsel og kjøreveg 
som er i tråd med krav i vegnormalen N100. 

· Alternativ adkomst via skoleområdet er utelukket da dette vil genere en uønsket trafikkøkning. 

Veien til det nye boligområdet er i planforslaget flyttet 3,5 m nordøst i forhold til gjeldene 
reguleringsplan. Det er etterstrebet å finne alternative løsninger til adkomst, men topologien gjør det 
vanskelig å få dette til uten å etablere tunnel. Det konkluderes med at adkomst til boligområdet BFS13-
BFS17 etableres som vist i plankart. Det er utført mindre justeringer av SKV8 og SF5 for å ta hensyn til 
tomtearealet tilhørende Lyngheia barnehage (BBH). 

Etter nedleggelse av Hauan skole er det nå flere barn som kommer gående/syklende fra Hauan/Sjåheia 
etter gang- og sykkelveien langs Rognveien. I dag må elevene krysse innkjørsel til Finneid skole der det 
til tider kan være ganske uoversiktlig med bil- og busstrafikk inne på skoleområdet. 
For å øke sikkerheten og forhindre ulykker så anbefaler rådmannen at det etableres en koblingen 
SF5/SGS10, uavhengig av etablering av SKV8. Se figur 1. 
 



Figur1: Utsnitt fra planforslaget. Oversikt over adkomst til boligfelt med tilhørende fortau/gang- og sykkelvei. 
 
Reguleringsplanen har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 24.03.20 - 15.05.20.  
Det er innkommet 7 uttalelser til planforslaget. Det framkommer ingen innsigelse fra offentlige 
myndigheter.  
Hver enkelt merknad er innført i sin helhet. Det er deretter gjort en vurdering/anbefaling angående 
problemstillingen slik den framstår.  
 
 
Fylkesmannen i Nordland, 18.05.20 
 
Viser til høring datert 24.03.20 (deres ref.: 20/4206). Fylkesmannen har i henhold til Kommunal-og 
moderniseringsdepartementets brev av 22.12.17 ansvar for å samordne innsigelser fra regionale 
statsetater i Nordland i plansaker. Til denne planen foreligger det ved fristutløpet ingen innsigelser, og 
derfor ingen samordningsplikt. Fylkesmannen har heller ingen egne vesentlige merknader til 
planforslaget. 
 
Vurdering/anbefaling: 
Tas til orientering. 
 
Nordland fylkeskommune, 11.05.20 
 
Uttalelse ved offentlig ettersyn – endret detaljregulering for Finneidlia – 
Fauske kommune 
Saken gjelder mindre endringer av reguleringsplan rundt Lyngheia barnehage og Finneid skole. 



Opprinnelig ble området regulert i 1996. Revidert reguleringsplan ble først sendt på høring i 2016. 
Fylkeskommunen uttalte seg til denne i brev av 20. desember 2016. På bakgrunn av innkomne 
merknader ble så dette planforslaget sendt ut på ny høring i 2017. Dette forslaget ble ikke kommentert 
fra vår side. Nå er det gjort ytterligere endringer i reguleringsplanen for å legge enda bedre til rette for 
tryggere ferdsel myke trafikanter, først og fremst rundt skole og barnehage. Bl.a. har endret 
skolestruktur økt ferdselen av barn og unge i planområdet. Utover dette innebærer planforslaget bedre 
tilrettelegging for offentlig transport, økt parkeringskapasitet ved skolen og barnehagen, generell 
oppdatering, m.m. Øvrige deler av planen, bl.a. byggeområder, ser ikke ut til å være endret. 
 
Endringene er i tråd med føringer i kommuneplanens arealdel. Ifølge kommunedelplan for Fauske 
sentrum (2018) skal reguleringsplanen fortsatt gjelde. 
 
Med bakgrunn i lov om kulturminner, vegloven, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven, 
herunder fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende 
uttalelse. 
 
Merknader 
Forholdet til regionale interesser 
Så langt vi kan se vil dette tiltaket ikke være i strid med regionale interesser slik det blant annet 
fremkommer i arealpolitiske retningslinjer i Fylkesplan for Nordland. Plandokumentene er etter 
fylkeskommunens vurdering klare og entydige og tjener etter vår vurdering formålet som både 
juridiske dokumenter og informasjon til publikum. 
Trafikksituasjon 
Fylkeskommunen oppfatter planendringene som svært positive siden de legger forholdene bedre til rette 
for myke trafikanter. Trafikkbildet rundt skole og barnehage er endret som følge av 
nedleggingen av Hauan skole. Planforslaget gir nå tydeligere og mer sammenhengende 
ferdselsårer for myke trafikanter. Et ønske om å flytte planlagt adkomstvei (o_SKV8) til 
boligområdene nord for skole/barnehage er forlatt av hensyn til topografien. Vi oppfatter plankartet slik 
at gang- og sykkelvei SGS9 gjennom grøntområdet GF3 til kryssing av o_SKV8 videreføres fra forrige 
plan. Vi ber kommunen legges opp til tryggest mulig kryssing av o_SKV8, helst i form av opphøyd fortau. 
Så snart utbyggingen kommer i gang i boligområdene kan denne vegen få betydelig trafikk. 
 
Det er positivt at bestemmelsene i pkt. 10.7 sier at fortau SF5 og gang- og sykkelveg SGS10 kan etableres 
uavhengig av o_SKV 8, men vi ber kommunen endre formuleringen fra kan til skal. 
I forbindelse med framtidig boligbygging i områdene nord for barnehage og skole (BFS 15-17, m.fl.) bør 
det reguleres inn fortau langs Finneidbakken. 
 
Vannforvaltning 
Planendringene medfører ingen direkte inngrep i vannmiljøet, men reguleringsplanen som helhet berører 
i sin østre del Finneidbekken. Vi viser til vannforskriften § 12, og ber kommunen legge opp til en 
arealforvaltning som sikrer god vannkvalitet. Vi viser til vannportalen for veiledning til bruk av § 12 samt 
vann-nett portal for informasjon om miljømål, risiko- og påvirkningsanalyse for aktuelle 
vannforekomster. 
Kulturminner 
Endringsforslaget er sjekket mot våre arkiver. Så langt vi kjenner til, er dette ikke i konflikt med kjente 
verneverdige kulturminner som fylkeskommunen er delegert forvaltningsansvar for. Alle kulturminner er 
imidlertid ikke registrert. Vi er tilfreds med at tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt etter 
kulturminneloven er omtalt i planbestemmelsene. 
Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner; det vises til egen uttalelse fra Sametinget. 
 
 
Vurdering/anbefaling: 



Det er i bestemmelsenes § 5, punkt 5.1, satt krav til etablering av opphøyet gangfelt over SKV8. 
Punkt 10.7 endres til: Regulert fortau SF5 og SGS10 skal etableres som en sikker adkomst til 
skoleområdet uavhengig av etablering av kjøreveg o_SKV8. 
Det er vurdert som tilstrekkelig å etablere fortau SF6 som del av adkomst til friluftsområdene. Det er 10 
boligtomter som knyttes til Finneidlibakken, det vil derfor forventes moderat trafikk langs denne. Likevel 
anbefaler Rådmannen at det etableres fortau SF8 langs Finneidlibakken med hensyn til Lyngheia 
barnehage og som en del av adkomst til friluftsområdene. 
 
Sametinget, 31.03.20 
 
Uttalelse vedrørende høring - Detaljregulering Finneidlia 
- Fauske kommune. 
Sametinget viser til deres brev av 27.03.2020. 
Sametinget kjenner ikke til at det er registrert automatisk fredete samiske kulturminner i det 
aktuelle området. Vi har derfor ingen merknader til planforslaget. 
Skulle det likevel under arbeid i marken komme frem gjenstander eller andre levninger som 
viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Nordland 
fylkeskommune, Kulturetaten omgående, jf. Lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 
andre ledd. Vi forutsetter at dette pålegget formidles til den som skal utføre arbeidet i marken. 
Vi gjør oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder for Sametinget, og viser til egen 
uttalelse fra Nordland fylkeskommune. 
 
 
Vurdering/anbefaling: 
Ivaretatt i planbestemmelsen § 3, punkt 3.5. 
 
 
Indre Salten Energi, 27.03.20 
ISE Nett har følgende merknad til reguleringsplan for Finneidlia: ISE Nett ønsker å bli tatt med på 
planlegging av strømtilførsel. Det må blant annet settes av plass til ny nettstasjon i dette byggefeltet. 
 
Vurdering/anbefaling 
 
Gjennom samarbeid med ISE har det blitt avsatt areal til nettstasjon for nytt boligområde. 
 
 
Lyngheia barnehage, 28.04.20 
Lyngheia Barnehage AS viser til mottatte forslag til detaljregulering for Finneidlia datert 23.4.2020 og 
har følgende merknad/innsigelse til planforslaget som bes tatt med i videre behandling av 
detaljregulering: 
Lyngheia Barnehage AS sin avdeling Tinkeliheia barnehage på Finneid, som er en friluftsbarnehage, 
kommer i kraftig skvis med det foreliggende forslag til reguleringsplan for området. Det er behov for noe 
friområde rundt barnehagen for å kunne gi barna trygghet og ro i hverdagen. Barnehagen benytter 
skogen, i tilknytning til barnehagen, til å praktisere friluftslivet med høsting fra naturen, innsamling av 
naturmaterialer, planting og tilbereding av mat, miljøforvaltning og skogturer. Veier tett inntil 
barnehagen på alle sider av eiendommen vil medføre vesentlige støy- og støvplager og virke sjenerende 
for barnas kvalitet på uteoppholdet. Barnehagen har ambisjoner om å bygge ut for 10-15 nye 
barnehageplasser for å ta i mot flere innbyggere i Finneidlia og Hauan-området, og da trengs det mer 
friområde rundt dagens eiendom. Etablering av ny vei med tilhørende fortau vil sette begrensning for å 
kunne gjennomføre påbygging av eksisterende barnehagebygg mot nord. 
Styret i barnehagen ber om at innkjøringen til boligfeltet merket SKV8 flyttes til nord-siden av friområdet 
GF3. Da unngår man i det minste veitrafikk på den ene siden av eiendommen og at ny vei med tilhørende 



fortau setter begrensing i muligheten til utvidelse av barnehagen. 
 
Vurdering/anbefaling 
Veien til det nye boligområdet er i planforslaget flyttet 3,5 m nordøst i forhold til gjeldene 
reguleringsplan. Det er etterstrebet å finne alternative løsninger til adkomst, men topologien gjør det 
svært vanskelig å få dette til. 
Barnehagen har valgt å etablere seg i det som i gjeldene reguleringsplan er avsatt som fremtidig 
boligområde med regulert adkomstvei langs nordlige tomtegrense. Rådmannen ser ikke at barnehagen 
har noen rom for utvidelse i dette området. 
I reguleringsplanen for Finneidlia vedtatt 07.11.96 er deler av arealet til barnehagen avsatt til 
allmennyttig formål (101/369) og boligformål (101/399). Barnehagen burde vært klar over at 
omkringliggende arealer er avsatt til vei og boligformål. Den ene boligtomten (B14) fra opprinnelig plan 
ble tillatt fradelt fra 101/4 til 101/399 som en tilleggstomt til Lyngheia barnehage den 31.10.06. 
Det er i planforslaget avsatt et felles område for uteoppholdsareal tiltenkt boliger og barnehagen. 

 
Figur 2: Utsnitt fra gjeldene reguleringsplan for Finneidlia. Lyngheia barnehage, avd. Tinkeliheia, 
disponerer eiendommene 101/369 og 101/399. 
 
Finneid FAU, 06.05.20 
 

Høring vedrørende detaljregulering for Finneidlia  
I forbindelse med høringsforslag til detaljregulering for Finneidlia, sak 029/20, ønsker Finneid FAU å 
komme med en uttalelse.  
Finneid FAU vil på det sterkeste fraråde å anlegge vei SKV8 så tett inntil barnehagens arealer. Det er 
allerede nå vei og parkeringsplass på tre sider av barnehagen, og ved å anlegge SKV8 inntil 



tomtegrensen til barnehagen, vil denne bli omringet av trafikk. FAU mener det vil være svært 
begrensende for friluftsbarnehagens daglige aktivitet, samt at det også vil påvirke Finneid skoles 
uteområde i negativ retning. Det er barn mellom 0 -10 år som er hovedbrukerguppen i dette 
området, og da ønsker Finneid FAU at kommunen må legge best mulig til rette for en trafikksikker 
hverdag, samt ivaretakelse av skolens og barnehagens uteareal.  
Vi foreslår derfor på nytt å prøve å finne løsninger for å anlegge veien nord for område GF3, til tross 
for at stigningsforholdene ifølge detaljreguleringen er vurdert for å være vanskelige. Finneid FAU 
ønsker også å poengtere at det å anlegge en gang- og sykkelsti vil være noe helt annet enn å 
anlegge en vei beregnet for motorisert ferdsel. Finneid FAU stiller seg positive til oppretting av en 
gang- og sykkelsti mellom barnehagen og GF3.  
Videre er Finneid FAU er enig i planavdelingens begrunnelsen for at vei til boligområdet ikke kan 
anlegges via skoleområdet pga. uønsket trafikkøkning til skolens område.  
Det er nå etablert en fartshump ved innkjørselen til Finneid skole, noe som har vist seg å gi effekt på 
trafikksikkerheten. Men det er absolutt nødvendig å øke denne sikkerheten ytterligere. Det foreslås 
følgende utbedringer:  

 Anlegge gang- og sykkelsti som nevnt over.  

 Anlegge lysregulering i krysset.  

 Bedre vei og fortau i dette området, for eksempel med ytterligere utvidelse av fortau.  

 Øke oversikten rundt krysset.  

 Bedre veimerking og lyssetting ved overgangsfelt.  
 

Det ble i årene 2011 og 2012 gjennomført en friluftskartlegging i kommunen initiert av 
Miljødirektoratet, lokalt koordinert gjennom Salten Friluftsråd. Målet var å synliggjøre verdifulle 
friluftsområder i kommunene - også det nære friluftslivet som gjerne også er det hyppigst benyttede 
av befolkningen- de områdene som er rett utenfor «stuedøra». Dette ble som sagt gjennomført i 
Fauske Kommune i 2011. Ett omfattende arbeide som involverte Salten Friuftsråd, Fauske 
kommune, Statskog, Statens naturoppsyn, aktuelle skoler og barnehager som til sammen skulle 
kartlegge hvilke nærtur-områder som benyttes og viktigheten av disse.  
 

Saken ble behandlet i Planutvalget 16. april 2012 sak 051/12 med følgende vedtak:  
Det anbefales at friluftskartleggingen tas i bruk aktivt i den kommunale saksbehandlingen gjennom 
følgende tiltak: Kartleggingen gjøres tilgjengelig via kommunens digitale kartløsning Det etableres 
saksbehandlingsrutiner som sikrer at kartleggingen på et tidlig stadium tas inn som del av 
beslutningsgrunnlaget, og at det i alle saker som berører friluftsinteresser skal redegjøres for 
hvordan interessene blir berørt og hvilke prioriteringer som er foretatt mht. friluftsinteressene ved 
valg av løsninger. Kartleggingen bør ligge til grunn ved kommende revisjon av kommunedelplanens 
arealdel og utformingen av denne. Herunder bør det vurderes mulig bruk av hensynssoner og 
bestemmelser, hvilke områder som prioriteres avsatt til friluftsformål.  
Området det nå refereres til hvor det skal etableres vei er i friluftskartleggingen omtalt som 
Finneidfjellet og Rundløypa – begge satt til svært viktige friluftsområder. Dette på bakgrunn av en 
rekke kriterier som kan leses om her: 
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M98/M98.pdf  
Av saken ser der ikke ut til at kartleggingen er hensyntatt og vi anmoder om at det blir tatt inn i 
saken. 
 
 
Vurdering/anbefaling 
I kommuneplanens arealdel for Fauske sentrum fra 2018 er det bestemt at reguleringsplanen for 



Finneidlia fortsatt skal være gjeldende. Reguleringsplanen for Finneidlia går tilbake til 1980 og fra den 
gang har området nord for barnehagen vært regulert til boligformål. Det har senere blitt gjort revisjoner 
av planen i 1984 og 1996. Forslaget til detaljregulering for Finneidlia er basert på gjeldene plan fra 1996, 
der man nå prøver å tilrettelegge for myke trafikanter, særskilt skoleelever, i tilknytning til Finneid skole. 
Friluftsområdene er lett tilgjengelige i planforslaget. 
Håndbok N303 trafikksignalanlegg definerer kriterier for oppretting av lysregulering. I forbindelse med 
avkjørsel til skolen så er timetrafikken for lav til å møte kriteriene for opprettelse. 

 
Figur 3. Kriterier for signalregulering i kryss. Kilde Håndbok N303 Trafikksignalanlegg. 
Det er i planbestemmelsenes § 10, punkt 10.6 satt særskilte krav om belysning for gangfeltet inn til 
skolen. Punkt 10.7 åpner opp for etablering av fortau/gang- og sykkelvei uavhengig av adkomst til nytt 
boligfelt. 
Veien til det nye boligområdet er i planforslaget flyttet 3,5 m nordøst i forhold til gjeldene 
reguleringsplan. Det er etterstrebet å finne alternative løsninger til adkomst, men topologien gjør det 
svært vanskelig å få dette til. 
 
Foreldregruppa v/Lyngheia barnehage avdeling Tinkeliheia, 07.05.20 
Uttalelse vedrørende detaljregulering for Finneidlia 
I forbindelse med forslag til detaljregulering for Finneidlia, sak 029/20, ønsker foreldrerepresentant i 
Tinkeliheia barnehage på vegne av foreldregruppa, å komme med en uttalelse. 
Som i tidligere høringsprosess, vil vi på det sterkeste fraråde å anlegge vei SKV8 så kloss inntil 
barnehagens arealer. Det er allerede nå vei og parkeringsplass på tre sider av barnehagen, og ved å 
anlegge SKV8 inntil tomtegrensen til barnehagen, vil denne bli helt omringet av trafikk. 
Foreldrerepresentant stiller seg spørrende til at en friluftsbarnehage skal begrenses i så stor grad med 
veier og trafikk, der de fleste som ferdes er nettopp barn. Det påpekes også at vei SKV8 vil være direkte 
ødeleggende for barnehagens uteområder og adkomst til naturen som vi er så heldige å ha nærme. 
Vi foreslår på nytt å prøve å finne løsninger for å anlegge veien nord for område GF3, til tross for at 
stigningsforholdene ifølge detaljreguleringen er vurdert for å være vanskelige. Dette vil ikke si umulige. 
Her bør virkelig ikke kostnad ha betydning. 
Vi er videre enige med planavdelingen i at vei til planlagt boligområde ikke kan anlegges via 
skoleområdet på grunn av uønsket trafikkøkning her. 



Det anses å være positivt med en gang- og sykkelsti mellom barnehagen og GF3, da dette vil bidra til 
bedre trafikksikkerhet for barn på skoleveien. Men det er ønskelig å understreke at dersom en slik gang- 
og sykkelsti etableres, må det ikke brukes som et argument for å også anlegge SKV8 i samme trasé. 
Alternativer for bedre trafikksikkerhet på skoleveien kan være å utbedre nåværende gang- og sykkelsti. 
Det er etablert en fartshump ved innkjørselen til Finneid skole, og denne har gitt effekt på sikkerheten. 
Men det er absolutt nødvendig å øke denne sikkerheten ytterligere. Det foreslås følgende utbedringer: 

 Anlegge lysregulering i krysset. 
 Bedre vei og fortau i dette området, for eksempel med ytterligere utvidelse av fortau. 
 Øke oversikten rundt krysset. 
 Bedre veimerking og lyssetting ved overgangsfelt. 

Til sist vil vi påpeke at det er positivt at Finneid er i utvikling, og at det åpnes opp for å gjøre området 
mer attraktivt. Men vi mener at dette ikke bør gjøres for enhver pris. Ta vare på de elementene som 
nettopp nå gjør området attraktivt, og behold så mye som mulig av den naturlige naturen rundt 
barnehagen og skolen. Skjerm barna for enda mer unødig trafikk, forurensning og støy – og glem ikke at 
Fauske er en folkehelsekommune! 
 
Vurdering/anbefaling 
Kriteriene for å anlegge lysregulering ved avkjørsel til skolen er ifølge Håndbok N303 trafikksignalanlegg 
ikke til stede. 

Rådmannen har grundig vurdert alternativ adkomst til boligområdet nord for Finneid skole og Lyngheia 
barnehage. Konklusjonen er at det ikke finnes noen gode alternative adkomster med bakgrunn i 
følgende: 

· Topologien i området gjør det særdeles vanskelig å få et stigningsforhold til avkjørsel og kjøreveg 
som er i tråd med krav i vegnormalen N100. 

· Alternativ adkomst via skoleområdet er utelukket da dette vil genere en uønsket trafikkøkning. 

Veien til det nye boligområdet er i planforslaget flyttet 3,5 m nordøst i forhold til gjeldene 
reguleringsplan. Det er etterstrebet å finne alternative løsninger til adkomst, men topologien gjør det 
meget vanskelig å få dette til uten å etablere tunnel. Det konkluderes med at adkomst til boligområdet 
BFS13-BFS17 etableres som vist i plankart. Det er utført mindre justeringer av SKV8 og SF5 for å ta 
hensyn til tomtearealet tilhørende Lyngheia barnehage (BBH). 

SGS7 kan utvides med bredde som vist i plankart. Det er i planbestemmelsenes § 10, punkt 10.6 satt 
særskilte krav om belysning for gangfeltet inn til skolen. 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 


