
FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

I JournalpostID:

10/1940 I

Arkiv sakID.: 101506 I Saksbehandler: Ragnar Andreas Pettersen
Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget

Sak nr.: i~//¿) I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I Dato: 02.03.2010

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR SCOOTERKØRING - PRODUKSJON AV FILM

Vedlegg: L. E-post fra fylkesmannen i Nordland datert 01.03.2010
2. E-post fra Ole H. Sommarset mottatt 02.03.2010
3. E-post søknad fra Deadline TV & Video datert 28.02.2010
4. E-post til fylkesmanne i Nordland datert 01.03.2010
5. Kart

Sammendrag:

Den 1. mars mottak Fauske kommune søknad fra Ole H. Sommarset - Deadline TV & Video AS
om tilatelse til å gjøre en avstikker fra scooterløypa på mellom 300 - 600 meter. Bakgrunn for
søknaden er opptak aven film som skal gjøres av Nordland fylkeskommune, og som skal brukes
i Kina. Se vedlagt mail fra Ole H. Sommarset.

Fauske kommune tok kontakt med fylkesmannen i Nordland, og forespurte om vi kunne gi en
slik dispensasjon. Kommunen mottok mail fra Fylkesmannen i Nordland hvor det fremkommer
at vi har anledning til å gi dispensasjon.

Kravene i forskriften for å gi dispensasjon er at det foreligger særlige gruer og at det ikke er
turkjøring generelt. Etter hva vi kan se tilfredsstiler denne søknaden lovens krav. log med at
formålet er en reklamefim for Nordland og at det er behov for frakt av mye utstyr, blir dette å
anse som særlige grunner, se vedlagt kopi av mail fra Fylkesmannen i Nordland.

Når det gis dispensasjon skal det stiles vilkår for dispensasjon. I henhold til mail fra Nordland
fylkeskommune ønsker en dispensasjon torsdag 4. mars og lørdag 6. mars 2010. I tilegg skal det
i dispensasjon legges ved kar som viser trase.

På vedlagt karblad er det inntegnet trasevalg for å komme inn på isen. Det er vist to veier inn.
Dette gjøres ut fra at en må velge en av veiene ut fra snøforholdene i området, se vedlagt kart.

På bakgrunn av ovennevnte foreslås følgende forslag til vedtak:

INNSTILLING:

1. Fauske kommune gir Deadline TV & Video AS v/Sulitjelma Adventure dispensasjon
til snøskutertransport i Sulitjelmafjellene i forbindelse med filmopptak som skal gjøres
for Nordland fylkeskommune. Dispensasjonen gis for kjøring i trase som vist på vedlagt
kart.



2. Dispensasjon gis for torsdag 4. mars 2010 og lørdag 6. mars 2010. Torsdag 4. mars gis
det dispensasjon for inntil tre scootere. Lørdag 6. mars 2010 gis det dispensasjon for
inntil 5 scootere.

Ragnar Pettersen
rådmann
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Fra: "Stuen Svein Einar" -csesC§fmno.no::

Til: "Wigdis Pettersen" -cwigdis.pettersenC§fauske.kommune.no::

Dato: 01/03/2010 16:53

Tema: RE: Ang. Video om Nordland
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Dersom det skal gis dispensasjon for dette bør det stilles vilkår som avgrenser kjøringen til hverdager. Bruk
av snøskuter er åpenbart nødvendig for transport av utstyr. I og med at formålet er reklamefilm for
Nordland kan det derfor argumenteres med at det er særlige grunner for kjøringen.

I og med at dispensasjoner fra motorferdselsplanen for Fauske må behandles av planutvalget, i henhold til §
19 i Plan- og bygningsloven, kan det imidlertid synes vanskelig at dere får behandlet dette innen 4. mars.

Med hilsen

Svein Einar Stuen

Senioringeniør miljøvernavdelinga

Fylkesmannen i Nordland

Telefon: 75 53 15 52

E-post: ses((fmno.no

Internett: ww.fmno.no

Fra: Wigdis Pettersen (mailto:wigdis.pettersenC§fauske.kommune.no)
Sendt: 1. mars 2010 15:14

Til: Stuen Svein Einar
Emne: Ang. Video om Nordland

Hei.
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Dato: 26.02.2010 11 :06
Emne: Video om Nordland. Dispensasjon for scooterkjøring.
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kan du forhøre deg med Fylkesmannen om tilgang til bunnen av
Sul i tj elmabreèn med scooter.

Hei,

Den lovlige scootertraseèn går forbi isen, men ikke inn til.
Slik scooterutleiere/kjentmenn i Sulis beskriver det så er det snakk
om en avstikker på 300-600 meter fra dagens lovlige løype.
Kan det være mulig, for dette prosjektet å få dispensasjon til en slik
adgang?

For vår del er det behov for en befaring med en til to scootere
torsdag 4. mars, og transport til opptaksdag lørdag 6. mars. På
opptaksdagen har vi behov for tilkomst med 4-5 scotere.
Det vil være guider fra Sulitjelma adventure som følger oss på turen,
og som vil være ansvarlig for gj ennomføringen av transporten.

Grunn for behovet er at vi har behov for å frakte 5-6 statister og mye
tungt filmutstyr (anslagsvis 200 kg) til opptaksstedet.

Mvh.

Ole H. S.
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2



Ragnar Pettersen

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Odd Henriksen (odd.henriksen(gfauske.kommune.noJ
1. mars 2010 08:48
'Ragnar Pettersen'
VS: Vs: Video om Nordland. Dispensasjon for scooterkjøring.

Fra: Ole H. Sommarset - Deadline Tv & Video as (mailto:ole(Qdeadlinetv.no)
Sendt: 28. februar 2010 21:45

Til: ordforer(Qfauske.kommune.no
Emne: Re: Vs: Video om Nordland. Dispensasjon for scooterkjøring.

Hei Odd.

Jeg er produsent for filmen som Geir Johnsen fortalte litt om på fredag. Vi håper jo at denne ekstrordinære
godkjennelsen kan gå i orden og dersom du har noe spørsmål om de innvolverte så kan du bare kontakte
meg på telefon: 41767667, eller mail: oleaYdeadlinetv.no

Det er Sulitjelma adventure, ved Kjell Cato Johansen, som skal stå for scootertransporten, og som vil være
våre guider i Sulisfjellet. Det er de som har gjort oss oppmerksom på behovet for søknad og er således kjent
med motorferdselsforbudet som er i området.

På forhånd takk,

Mvh.

OleH.5.

Ole H.Sommarset
~1o!ll"\Ké(
Cltl +47 4116 16 67
Fa +47 73 5340 11
Slill1db'l +47 15 52 5300

olè(linet.no

Slòrg(lta 30
8006 Bodø
Norwy

Den 26. feb.. 2010 kL. 12.34 skrev Geir Johnsen:

Hei Odd,
kan dere hjelpe oss med dispensasjon for scootertransport i forbindelse med filmopptak som skal gjøres for Nordland
fylkeskommune? Se beskrivelse av behovet nedenfor.
Det dreier seg om opptak til en video som skal brukes for å presenterer Nordland på verdensutstillingen i Shanghai til
våren.
Poenget vi skal vise er at "Nordland - nature is our power!" og da hører selvsagt Fauske og Sulis med ...
Såvidt jeg forstår er kommunen tillagt myndighet til å gi dispensasjon i særlige tilfeller.
o:mime-attachmentjpeg:?
----- Videresendt av Geir Johnsen/Fylkeshuset/Nordland den 26.02.2010 12:30 -----

Fra: "Ole H. Sommarset - Deadline Tv & Video as" o(ole¡adeadlinetv.no~

Til: Geir Johnsen o(Geir.Johnsen¡aNfk.no~
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Fra: "Wigdis Pettersen" -cwigdis.pettersenC§fauske.kommune.no::

Til: IsesC§fmno.no" -cses(Qfmno.no::

Dato: 01/03/2010 15:13

Tema: Ang. Video om Nordland

Page 1 of 1

Hei.

Har forespørsel fra Deadline v /Suli tj elma Adventure
ang. dispensasj on for snøskutertransport i Suli tj elmafj ellene i
forb. med filmopptak som skal gj øres for Nordland fylkeskommune.
De skal følge merket skutertrasé fra Daj a mot svenskegrensen. Mest
sansynlig blir innfarten til isbreen å skje fra svensk side,
men med forbehold om snøforholdene ber vi om å få kj øre inn til
isbreen (som ligger på svensk side) som merket på vedlagte kart.
Transporten skal skj e torsdag 4. mars og lørdag 6. mars 2010.

Hvis det trenges ytterlige informasjon ang. traséen kan du ta
kontakt med Kj ell-Cato Johansen i Suli tj elma Adventure, tlf.
907 73856.
Som du ser er det få dager til oppdraget skal utføres så vi håper
du kan se på saken og gi tilbakemelding snart.

Mvh

FAUSKE KOMMUNE, plan/utvikling v /Wigdis Pettersen
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