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SØKNAD OM DISPENSASJOM FOR FERDSEL I UTMARK MED SNØSCOOTER

Vedlegg: Søknad fra Aeiendom v/Terje Skogvoll, eiendomsrådgiver
Kartutsnitt

Saksop plysninger:

Fauske kommune har mottatt søknad fra eiendomsrådgiver Terje Skogvoll ved Aeiendom om
kjøring av snøscooter i forbindelse med et salgsoppdrag av hytte i Sulitjelma.

Hytta ligger på østsiden av Kjelvannet. Hytteeier kan av helsemessige grunner ikke selv stå for
salget. Aeiendom v/Terje Skogvoll har påtatt seg oppdraget med å selge hytta og har behov for å
besøke hytta for å forberede presentasjon av eiendommen og for gjennomføre visning.

Saksbehandlers vurdering:

Det vises til gjeldende forslaift for Fauske kommune vedr. motorferdsel i utmark og vassdrag § 9
som sier:

Når særlige grunner foreligger, kan kommunen, dersom ikke annet er fastsatt i vedkommende
bestemmelse, etter søknad gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser i denne lov,
vedtekt eller forskrif.

I dette tilfelle er hytteeier forhindret i å gjennomføre salget selv. Eiendomsmegleren har behov
for å komme inn til hytte i forbindelse med salgsoppdrag. Kjøringa skal foregå fra Skihytta over
Kjelvannet og til hytta.

Søknaden er forelagt Fylkesmannen og Reindriftsforvaltningen. Det er ikke kommet svar fra
Fylkesmannen, Reindriftsforvaltningen har ingen merknad til søknaden.

INNSTILLING:

Med hjemmel i kommunedelplan med tema motorferdsel innvilges Aeiendom v/Terje
Skogvoll gis dispensasjon til kjøring med snøscooter fra Skihytta over Kjelvannet til
fritidseiendommen gnr 119, bnr 1 festenr 125.



Dispensasjonen gjelder i forbindelse med salg av eiendommen. Dispensasjonen gjelder
inntil eiendommen er solgt men ikke lenger enn til 2. helga i mai 2011.

Det gis dispensasjon til 5 turer.

Det skal føres kjørebok for bruk av snøscooter.

Per Gunnar Pedersen
rådmann



.Åeiendom

Fauske Kommune
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Deres ref.: Vår ref: TS

Ad løyve for snøskuter.

Vi har fått i oppdrag å selge fritidseiendommen Gnr. 119 Bnr. 1 Fnr. 125 samt naust. I,)

Eiendommen ligger i Sulis på østsiden av Kjeldvann, 300 meter opp i skråningen.. "

Hjemmelshaver er Rachel JM Evenstrøm. Rachel er av medisinske og aldersmessige årsaker ikke i
J i stand til å holde visning selv. '

Med bakgrunn i ovennevnte søker jeg herved om løyve til ferdsel i utmark med snøskuter fra
Skihytta til gjeldende område. Løyvet søkes til eiendommen er solgt, eller til 02.05.11.

Med vennlig hilsen
for Advokat Sigurd A. Refvik Eiendom AS

Terje Skogvoll
Eiendomsrådgiver

Kontoradresse:
Storgt. 59
8200 FAUSKE

Postadresse:
Postboks 151
8201 FAUSKE

Tlf:
Faks:
Mobil:

75 60 11 80
75 60 11 81
913 19 620

E-Post:
Org. nr.:
Konto:

sigurd(gaeiendom.no
NO 879 319 382 MVA
6428.05.04929
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