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FORLENGELSE AV LEIEKJØRING

Vedlegg: Oversikt over leiekjøring med snøskuter - sesongen 2008/2009

Sammendrag:

Fauske kommune har fått forlenget forsøksordningen vedr. forvaltning av motorisert ferdsel i
utmark fram til nyt lovverk trer i kraft.
For snøskutersesongen 2008/2009 har det vært 10 leiekjøringsløyver fordelt på 5
utøvere/firmaer.

Løyvene har tidligere vært tildelt etter vilkår vedtatt i tilknytning til reguleringsplan med
tema motorferdsel i Fauske kommune. Her går det fram at intensjonene/rettledningen som er
gitt i rundskriv nr. T-l/96 fra Miljøverndepartementet (MD) skal danne grunlag for
leiekjøringa. Leiekjøring skal bL.a. benyttes til:

Transport mellom bilvei og hytte
Tilsyn med privat hyte etter eierens oppdrag
Transport av massemedia på reportasjeoppdrag
Transport av funksjonshemmede
Transport av ved

Saksopplysninger:

Skutersesongen 2008/2009.
Løyvene har vært fordelt slik: Sulitjelma Turistsenter

B yggetj enester
Sulitjelma Adventure
Erland Lundli

Ikke benyttet Knut Forsgren

4 løyver
2 løyver
2 løyver
1 løyve
1 løyve

Sulitjelma
Sulitjelma
Sulitjelma
Klungset
Klungset

Som rapporten viser er det nedgang i antall turer som er benyttet.

Saksbehandlers vurdering:

Det er uvisst når nytt regelverk for motorisert ferdsel trer i kraft. I brev fra Kommunal- og
regionaldepartementet heter det at forsøksordningen forlenges fram til ny lov trer i kraft, og det



er ikke satt noen eksakt dato. På bakgrunn av dette foreslår rådmannen at de igangværende
løyvene prolongeres fram til dette skjer.

INNSTILLING:

Alle 10 løyvene for leiekjøring prolongeres med inntil 1 år, dvs. t.o.m. 31.12.2010 eller
fram til nytt regelverk for motorisert ferdsel i utmark trer i kraft hvis det skjer før denne
datoen.

Felles for alle løyven:
Løyvene gis med grulag i vilkår for motorferdsel i Fauske kommune og bestemmelser
for løyveinnavere vedtatt i PLUT-sak 76/05.

Løyveinnaver må selv sørge for dispensasjon for leieIgøring i Saltdal kommune, samt
event søke dispensasjon fra vernebestemmelsene for Junerdal nasjonalpark.

Ragnar Pettersen
Rådmann
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LEIEKJØRING MED SNØSKUTER - SESONGEN 2008/2009

I Plut-sak L 0/09 ble alle løyvene, dvs. 10 stk, vedr leiekjøring med snøskuter fordelt. Løyvene
ble tildelt fram til nytt regelverk for motorisert ferdsel trer i kraft, maksimalt fram til 31.12.2009.

Løyvene ble fordelt slik:
Sulitjelma Turistsenter
B yggtj enester
Sulitjelma Adventure
Knut Forsgren
Erland Lundli

4 løyver
2 løyver
2 løyver
1 løyve
1 løyve

Sulitjelma
"
"

Klungset
"

For å kunne synliggjøre det næringsgrunnlaget som leiekjøringen gir, ble de bedrifter som ble
tildelt leiekjøringsløyver bedt om å rapportere omfanget av leiekjøringen. Frist for rapportering
var satt til 20. mai 2009 for sesongen 2008/2009.
Ved fristens utløp var det kommet inn rapport fra to av løyvekjørerne. Etter purring er det
ytterligere kommet inn to rapporter. En av løyveinnaveme har ikke benyttet løyvet denne
sesongen.

O 'kt k t t 'vers. over inn omme rappor ering:
Navn Rapport Annonsering Antall Antall Antall Antall

turer kjørte km turer kjørte km
pr løyve pr løyve

Sulitjelma Ja Ikke oppgitt 311 7237 77 1809,2
Turistsenter
4 løyver 

Byggtjenester Ja Ja 107 Ikke 53,5 Ikke
2 løyver oppgitt oppgitt
Sulitjelma Ja Ja 70 Ikke 35 Ikke
Adventure oppgitt oppgitt
2 løyver 

Knut Forsgren
1 løyve 

Erland Lundli Ja Ja 60 393,5 60 393,5
1 løyve 

Rapporteringen viser at det er kjørt 97 færre turer enn forrige sesong. Størst er nedgangen i
Klungsetmarka hvor det er kjørt 86 turer mindre og 422,6 km mindre enn i fjor. I Sulitjelma er
antall turer gått ned fra 499 til 488 turer, en nedgang på 11 turer. Rapporteringen viser også at det
er stor forskjell på hvor mange turer det kjøres pr løyve, for eksempel kjører Sulitjelma
Turistsenter 77 turer pr løyve, mens Sulitjelma Adventure kjører 35 turer pr løyve. Gjennomsnitt
antall turer pr løyve i Sulitjelma er 61, mens det i Klungsetmarka er 60.

Fauske, 30. september 2009
Wigdis Pettersen


