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Sammendrag:

Dok.ID ArkivsakID Brevdato Avsender/Mottaker Tittel

11/9698 U 10/2682 17.10.201 L Midtre Nordland SØKNAD OM DISPENSASJON
nasjonalparkstye FOR KJØRIG I

YTTERGRENSEN AV
NASlONALPARKN -
TURISTLØYPEN FRA
SULITJELMA TIL SVERIGE -
SESONGEN 2010 - 2011

11/10471 I 11/2418 01.1.2011 Coop Nordland SA NY ADKOMST FRA
TILKNYTNINGSVEI MELLOM
RV80 OG STRØMSNES

INNSTILLING:

Refererte dokumenter tas til orientering.



~ FAUSKE KOMMUNE
Plan/utvikling

Midtre Nordland nasj onalparkstyre
Statens hus
Moloveien 10

8002 BODØ

Saksbehandler Lise Gunn Hansen - Telefon: 75600786 - Telefaks: 75600763

Deres rel.: Vår rel.: 11/9698/LGH Dato: 17.10.201 L

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR KJØRING I YTTERGRENSEN AV
NASJONALP ARN - TURISTLØYPEN FRA SULITJELMA TIL
SVERIGE - SESONGEN 201112012

Viser til.tidligere korrespondanse vedr ovennevnte.

Fauske kommune har fra 29.04.2010 hatt dispensasjon fra verneforskriften for Junkerdal
nasjonalpark, § 3 punt 1.1 og 6.1, for kjøring i ytergrensen av nasjonalparken ved
grensepunkt 6 på høyde 536 ituristløypa som går fra Sulitjelma til Sverige.

Vi er kjent med at Direktoratet fôr naturorvaltning har bedt Fylkesmanen i Nordland om å
utrede konsekvensene av å endre nasjonalparkgrensene i Fauske kommune slik at traseen til
tustløypablir liggende utenfor Junkerdal nasjonalpark.

Nyt regelverk for motorisert ferdsel er fremdeles ikke vedtatt.

På bakgru av dette tilater vi oss å søke dispensasjon fra verneforskrften forkjøring i
yttergrensen av nasjonalparken i turistløypa for sesongen 2011/2012, dvs fram til og med
13.05.2012.

Med hilS. .en II

~JZ r/ad~~
Gudru Hagalinsdofr
Leder Plan/utvikling
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Klassering
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_~ Iß'4~\ ~__Statens Vegvesen

Region Nord
Postboks 1403

8002 Bodø

Vår ref.: Deres ref.: Roald Nilsen Deres brev av: 11.10.2011 Bodø, l.november 2011

VEDR. NY ATKOMST FRA TILKNYTNING SVEI MELLOM RV 80 OG
STRAUMSNES

Viser til Deres brev.

Bakgrunen î saken er at Coop Nordland over en tid har analysert mulighetene for å
~øre relativt store investeringer i nytt1:mtikanlegg på Straumsnes i Valnesfjord. Her er
det gjort en omfattende jobb i forhold til å vurdere om betingelsene for å lykkes med
moderne butikkdrift er tilstede. Ut fra disse forundersøkelsene vil mulighetene for god
atkomst være avgjørende.

Med bakgru i dette var det vår hensikt å gjøre en uformell henvendelse til Statens
Vegvesen for å legge fram helheten i forslaget, både ut fra et forremingsmessig ståsted,
men også ut fra et mer helhetlg perspektiv som omhandler samfusmessige sider i
lokalsamfuet. En moderne lavprisbutik vil åpenbart være av betydning i forhold til
befolkningsutviklingen i Valnesfjord, her siktes det blant anet til kommunens ønske
om økt verdiskapning og befolkngsvekst i bygda. Det er nylig avholdt møte med
Fauskes ordfører og varaordfører i sakens anedning det de ble orientert om våre
intensjoner. Etter min oppfamIng ble våre tanker positivt mottatt, spesielt sett i lys av at
investeringen kan bidra til økt interesse for boligbygging i området.

Fauske kommune behandler som kjent forslag til ny sentrumsplan for området og det
er avgjørende at Coop Nordland vurderer en insigelse til høringsforslaget før fristen
går ut andre halvdel av november. Ut den foreslåtte avkjøringen vil det sansynligvis
ikke være mulig å drive moderne dagligvarebutikk i framtiden. I så fall vil vi
naturligvis avstå fra å reise insigelse i saken.

Coop Nordland SA

Hovedkontor Storgata 48
Postbks 298

8001 Bod
Org.nr: NO 94 231 819 MVA

ww.coopnordland.no

Telefn sentrlbord: 75 5910 00
Fliks: 75 50 42 00

Bakgiro: 4500 55 98684
co
Nordland
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Opprinelig hadde jeg et ønske om å invitere til et orienteringsmøte med Statens
Vegvesen for å belyse saken ut fra de muligheter og begrensninger som ligger i å drive
lønnsom butikkdrift i dag. Jeg mener vi sitter på opplysninger som vil belyse saken
ytterligere og utover det som er gjort så langt.

Ut fra dette var det noe overraskende at Statens Vegvesen allerede har behandlet vår
henvendelse formelt uten et forutgående møte. Dette henger nok sammen med at vi har
vært for upresise i den inledende korrespondansen.

Ut fra dette anmoder jeg derfor om et møte så snart som mulig der vi kan orientere om
alle sider ved saken. Målet med møtet er å drøfte om det fines muligheter som kan
løse situasjonen.

Med bakgrunn i korte frister for insigelse mot sentrumsplanen ber jeg omen snarlig
tilbakemelding.

Med vennlig hilsen
è i op Nordland SA

Kopi: Fauske kommune, Teknisk/plan, Boks 84 8201 Fauske


