
FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

I 

JouralpostID: 1118694

Arkiv sakID.: 1112026

Sluttbehandlede vedtaksInstans: Plan- og utviklingsutvalget

II Sak nr.: 064/11 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

I

I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen

I Dato: 20.09.2011

REFERATSAKER I PERIODEN

Sammendrag:

Dok.ID ArkivsakID Brevdato AvsenderlMottaker Tittel

1118692 X 1111013 14.09.2011 LEIEKJØRIG MED
SNØSKUTER - SESONGEN
2010/2011

INNSTILLING:

Refererte dokumenter tas til orientering.



~------
I

Jnr. III Blø 'l~

~ FAUSKE KOMMUNE
Plan/næring

LEIEKJØRING MED SNØSKUTER - SESONGEN 2010/2011.

I PLUT -sak 7/11 ble alle løyvene, dvs. 10 stk, vedr leiekjøring med snøskuter fordelt. Løyvene
ble tildelt fram til nyt regelverk for motorferdsel i utmark og vassdrag trer i kraft, dog ikke
lenger enn utgangen av 2013.

Løyvene ble fordelt slik:
Sulitjelma Turistsenter
Byggtjenester
Erland Lundli
Trygve Karlsen

5 løyver
3 løyver
L løyve
L "

Sulitjelma
"

Klungset
Valnesfjord vest

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 2011 for sesongen 20 L 0/20 11.

Ved fristens utløp var det kommet inn rapport fra 2 av løyveinnehaverne. Etter purring har også
de to andre løyveinnehaverne svart.

O 'kt k t rtvers. overinn omme rappo ering:
Navn Rapport Annonsering Antall Antall Antall Antall

turer kjørte km turer kjørte km
prløvve Dr løyve

Sulitjelma Ja Ja 234 3366 47 673
Turistsenter
5 løyver 

Byggtj enester Ja Ja, men ikke 15 Ikke 5 Ikke
3 løyver (purring) dok oppgitt oppgitt
Trygve Karlsen Ja Oppgir at det
L løyve (puring) ikke har vært

etterspørsel
Erland Lundli Ja Ja 52 313 52 313
L løyve

Rapporteringen viser en liten nedgang fra i fjor i Sulitjelma totalt, det samme gjelder i
Klungsetmarka. Rapporteringen viser også at det er stor forskjell på hvor mange tuter det kjøres
pr løyve, for eksempel kjører Sulitjelma Turistsenter 47 turer pr løyve, mens Byggtjenester kjører
5 turer pr løyve. Byggtjenester opplyser at det har vært veldig liten etterspørsel og grunnlaget for
å opprettholde tilbudet over tid vil dermed bli vanskelig.

I Valnesfjord vest har det ikke vært etterspørsel etter tjenesten, om dette skyldes at det ikke er
behov for leiekjøring eller at tilbudet ikke er kjent, er vanskelig å si.

Fauske~ 2. september 2011

Lise Gunn


