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FAUSKE FRIVILLIG SENTRAL - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR
MOTORFERDSEL I UTMARK

Vedlegg: Søknad fra Fauske Frivilighetssentral datert 7.7.2011

Saksopplysninger:

Fauske kommune har mottatt søknad fra Fauske Frivilighetssentral v/Arstein Brochs om
dispensasjon for kjøring i utmark.

I forbindelse med at Valnesfjord Hornusikk planlegger utekonsert ved Fongenhyta i Øvre
Valnesfjord søkes det om tilatelse til å transportere eldre og eventuelt fusjonshemmede fra
parkeringsplassen i Fridal til Speiderhyta.

Det er opparbeidet vei til Speiderhyta, denne blir ikke brøytet for kjøring med bil og anses som
utmark.

Saksbehandlers vurdering:

Det viss til gjeldende forskrift 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.

Formålet med søknad om dispensasjon i dette tilfelle er å få fraktet personer som ikke kan ta seg
fram på egen hånd inn mot Fongenhyta for å overvære en konsert med Valnesfjord Hornusikk.

Fauske kommune er meget restriktiv med å innvilge dispensasjoner for ferdsel på barark, det
kan fortrinnsvis gis dispensasjon for anerkjent nytebehov, fomøyelsespreget persontransport
vuderes å ligge utenfor særlige grunner som det kan gis dispensasjon tiL.

På dette grunnlag legger rådmanen fram følgende innstiling:



INNSTILLING:

Med hjemmel i kommunedelplan med tema motorferdsel avslås søknaden fra Fauske
Frivilighetssentral om dispensasjon for kjøring/persontransport til Speiderhytta i
Fridalen i forbindelse med konsert ved Fongenhyta.
Kjøring som omsøkt gir ikke grulag for å innvilge dispensasjon for motorferdsel i
utmark.

Per Gunar Pedersen
Rådman
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Fauske Kommune

Gudrun Hagalinsdottir Fauske. 7. juli 2011

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK

I forbindelse med at Valnesfjord Hornmusikk planlegger en utekonsert ved Fongenhytta
(eies av Valnesfjord helsesportssenter) i Øvre Valnesfjord søker vi om dispensasjon fra
motorferdselloven til å transportere eldre og eventuelt funksjonshemmede fra
parkeringsplassen i Fridal til Speiderhytta.

Det er opparbeidet bra kjørevei opp til speiderhytta. Fra denne og frem til Fongenhytta (ca
200 meter) er det fin kloppet sti som kan følges og som er beregnet også på
ru Ilesto I bru kere.

Valnesfjord Hornmusikk hadde planlagt å avholde konserten søndag 28. august, men grunnet
annet oppdrag (veiåpning) så utsettes arrangementet ved Fongenhytta til et, per d.d., ukjent
tidspunkt.

Hvis dispensasjonen innvilges vil vi holde dere informert om tidspunkt for arrangementet.

Med vennlig hilsen
Fauske Frivilligsentral

Arnstein Brochs

Daglig leder
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