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Kommentarer til områderegulering Overvik 
 

FAU representerer foreldrene til de 165 barna som nå starter på Jakobsli skole. Vi fremmer 

synspunkt som enten alle eller et stort flertall av foreldrene mener. Vedrørende valg av ny 

skoletomt er det et stort engasjement både blant foreldre som i dag har barn som skal gå på 

Jakobsli Skole, samt blant voksne som i framtiden kommer til å ha barn på skolen, at valg av 

skoletomt må endres til plassering i midten av skolekrets, ved Overvik Gård.  

FAU har skrevet et separat brev vedrørende Planprogrammet for detaljregulering av Jakobsli 

skole. Dette brevet er vedlagt. Vi vil i tillegg påpeke følgende til denne områdereguleringen. 

FAU mener at man avviker fra overordnede føringer for hvordan reguleringsarbeid skal 

gjennomføres. I Planprogram for detaljregulering av Jakobsli skole påpekes det i kapittel 4.4 

at man skal følge «…Rikspolitiske retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging.». Vi mener dette punktet avvikes betydelig når man ikke planlegger ny 

skole samtidig som man nå gjør områderegulering på Overvik. Konsekvensen av dette er at 

man gjennomfører planlegging av et stort område der helt sentrale utfordringer er uavklart. 

Skoletomt har stor innflytelse på grunnleggende utforming av reguleringsområdet, slik som 

veier, gangstier, kollektivruter osv. 

Det er av flere faginstanser påpekt at omregulering av nytt LNF-område utenfor 

områderegulering Overvik til skoleformål vil være svært krevende. Hvis dette er tilfelle så er 

det ikke akseptabelt å gjennomføre områderegulering på Overvik uten at skole er innplassert 

på dette området. 

Det er påpekt av FAU og flere andre at området som er valgt for skoletomt er lite egnet for 

formålet. Når man på toppen av dette også har en stor risiko knyttet til om det vil bli mulig 

rent reguleringsmessig å bygge der så mener FAU at dette argumenterer for at skoletomt må 

plasseres inne på Overvik. FAU vil presisere at hvis man ikke klarer å plassere skolen på 

tomta som nå er valgt er det ingen andre egnede områder for skoletomt utenfor Overvik. 

FAU mener derfor det ikke er anbefalt å fortsette reguleringsarbeidet for Overvik før man har 

endelig skoletomt klar. Til det er usikkerheten og konsekvensene hvis man ikke for 

omregulert valgt område til skoletomt rett og slett for store. 

Allerede fra neste år begynner det å være trangt på det midlertidige skolebygget som brukes 

for Jakobsli skole. FAU er av den oppfatning at inntil man har kontroll på valg av ny tomt bør 

det ikke tillates ytterlige boligbygging i stort omfang i skolekretsen. 

Med bakgrunn i dette oppfordrer vi til at involverte parter gjør en ny vurdering av tomt for 

plassering av Jakobsli skole. 

  



Lekeplasser og idrettsflater 

Selv om det ikke er FAU sitt offisielle mandat å uttale seg om idrettsflater, så består FAU av 

foreldre til barn i Olderdalen. Olderdalen har opplevd en eksplosjon i antall barn de siste 

årene, og det er nå ca 200 barn i barneskolealder i Olderdalen. Dessverre har ikke 

lekeplasser og idrettsflater holdt tritt med denne utviklingen. Det er ingen skikkelige 

fotballbaner i Olderdalen, og det samme gjelder lekeplasser og andre idrettsflater. FAU 

insisterer på at utbyggingen på Overvik også kommer barn og unge i Olderdalen til gode på 

dette området. I opprinnelig kravspesifikasjon til områdereguleringen er det presisert at det 

skal forberedes for 3 idrettsflater i området. Så vidt FAU kan se, er det i områdeplanene nå 

skissert kun 2 slike idrettsflater. FAU insisterer på at dette må økes til minimum 3, og helst 

enda flere. FAU oppfordrer også til at en eller flere av disse plasseres i nær tilknytting til 

Olderdalen. 

Med vennlig hilsen 

FAU 

Jakobsli Skole 


