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SØKNAD OM TILLATELSE TIL KJØRING MED SCOOTER I ANLEDNING
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Vedlegg: Søknad fra Fauske kommune, BEl, datert 13.09.2011 invedlegg
Uttalelse fra Fylkesmannen i Nordland, datert 24.10.2011
(( (( Reindriftsforvaltningen, datert 02.11.2011

Sammendrag:
Fauske kommune, BEl, har søkt om dispensasjon for bruk av snøskuter i anledning av
vardebrenning på nyttårsaften på Finneidfjellet og på Tuvatoppen. Det er behov for kjøring med
snøskuter da ved skal fraktes opp og avfallet skal fraktes ned. Det søkes om totalt 6 turer.

I
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Saksopplysninger:
Transport med det formålet som det her er søkt om er ikke hjemlet i motorferdselsloven eller
bestemmelsene i til knytning til kommunedelplan med tema motorferdseL.
Dispensasjonssøknaden må derfor behandles i Planutvalget etter Plan- og bygningsloven (§
19.2).

Uttalelse fra Fylkesmanen og Reindriftsforvaltninga er innentet og ligger ved saken.
Fylkesmanen har ingen merknader ti søknaden, bortsett at det bør vuderes å stile krav som
avgrenser transporten til mellom kl 0800 og 1600 på hverdager for ikke å være til hinder for
allment friluftsliv og ferdsel, samt avgrensing i antall turer.
Reindriftsforvaltningen har ingen merknader til ferdselen bortsett fra at dersom det påtreffes rein
i området, må det tas hensyn til dette.

Søker opplyser at ferdsel på nytårsaften vil måtte foregå på kveldstid, men at det vil bli kjør slik
at det ikke berører natt- og hellgdagsforbudet.

Trase som skal benytes til Finneidfjellet er store deler av vintertaseen og så vil det bli kjørt ca
150 m ut fra denne traseen. Til Tuvatoppen skal den ordinære traseen benyttes.

Saksbehandlers vurdering:
Vardebrenning er en fin markering av inngangen til et nyt år og bør bli en tradisjon. i den
forbindelse er det nødvendig med noen turer for å transportere ved og lignende med snøskuter.
Dette anses av Rådmanen for ikke å være til hinder for allment friluftsliv og ferdsel i området,
selv om både Finneidfjellet og Tuvatoppen er populære områder å ferdes i for Fauskes
befolkning, både sommer og vinter.



I søknaden fra BEl er det søkt om tilatelse for flere år framover. Rådmanen innstiler på at en
slik tilatelse kan innvilges inntil nyt regelverk for motorferdsel er vedtatt, dog max 3 år fram i
tid.

INNSTILLING:

Med hjemmel plan- og bygningsloven § 19.2 og 3 innvilges dispensasjon fra gjeldende
kommunedelplan med tema motorferdsel:

i. Fauske kommune vÆnhet bygg/eiendom/idrett innvilges dispensasjon for transport
av ved, avfall og lignende med snøskuter til/fra Finneidfjellet og Tuvatoppen i
forbindelse med vardebrenning på nyttårsaften, jfr. vedlagte kartutsnitt.

2. Dispensasjonen gjelder for inntil 5 turer til sammen på hverdager mellom kl 08.00 og
16.00 i tidsrommet 20. desember - 5. januar, samt i tur på nytårsaften før kl 24.00.

3. Dispensasjonen gjelder inntil nyt regelverk for motorferdsel er vedtatt, dog ikke
lenger enn til 05.01.2014.

4. Grueiers tilatelse må innentes av søker.
5. For dispensasjonen gjelder at ferdselen skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å

ungå skade og ulempe for naturiljø og mennesker.
6. Eventuelle skader på terrenget skal utbedres av søker.

Fauske, 4. november

Even Ediassen
Rådmann
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Søknad om tillatelse om kjøring av scooter i anledning vardebrenning 31.12.201 l.

Søknaden gjelder i tidsperioden 20. desember - 5. januar. Dette for å etablere trasse samt
frakte ved og avfall opp og ned til Finneidfjellet og Tuvatoppen.

Det er et ønske om at dispensasjon kan gis for en lengre periode.
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Uttalelse til søknad om motorferdsel i utmark i forbindelse med
vardebrenning på Finneidfjellet og Tuvatoppen i Fauske

Vi viser til oversendelse ved e-post fra dere av 11.10.2011.

Vi har ingen vesentlge merknader til at det gis dispensasjon for bruk av snøskuter til
oppkjøring av trasé og frakt av ved og søppel m.v. i forbindelse med vardebrenning på
Finneidfjellet og Tuvatoppen nyttårsaften.

A v hensyn til allment friluftsliv og ferdsel bør det vurderes å stile vilkår som avgrenser
transporten til hverdager mellom kl 08:00 og 16:00.

Vi legger videre til grunn at kommunen setter vilkår som avgrenser kjøringen til det som er
nødvendig for å ta transportert ved m.v. opp og søppel m.v. ned fra de aktuelle fjelltoppene.

Med hilsen

Tore Vatne (e.f.)
seksjonsleder Svein Einar Stuen

seniorrådgiver

Dette brevet er godJqent elektronisk og har derfor ikke underskrif.

Miljøvernavdelinga E-post
postmottak~fmno.no
Internett
www.fylkesmannen.no/nord land

Statens hus
Moloveien 10, 8002 Bodø
Telefon: 75 531500
Telefaks: 75 52 09 77

Telefon: 75 53 15 80
Telefaks: 75 53 16 80
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Lise Gunn Hansen

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Jo Vidar Nordhaug o:JoVidar.Nordhaug(freindrift.no::
2. november 2011 09:25
Lise Gunn Hansen
Motorferdsel ifm. vardebrenning nyttårsaften 2011

Viser til e-post av 11.10.2011 vedr. søknad om tillatelse til kjøring med snøscooter til Finneidfjell og Tuvatoppen i
forbindelse med vardebrenning nyttårsaften.

Saken er forelagt Duokta- og Balvatn reinbeitedistrikt og de har ikke kommet med noen merknader til oss.

Reindriftsforvaltningen vil opplyse om at det kan påtreffes rein i området og at det i så fall må tas hensyn. Ut over
det har vi heller ingen merknader til saken.
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Med hilsen

Jo Vidar Nordhaug
Rådgiver/Jurist

Sjøgata 78
8200 Fauske

Telefon:(+47) 75 60 02 60
E-post: io. vidar. nordhaugl§reindrift. no
Web: http://ww.reindrift.no/
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