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KLAGE PÅ VEDTAK I PLUT-SAK 14/12: KJØRETILLATELSE TURSTANLEGGET
V/STORTOPPEN/OTERVATN
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Klage fra Joakim James, Bodø

Sammendrag:
Fauske kommune har mottatt klage fra Joakim James, Bodø, over vedtak gjort i Planutvalget i
sak 14/12.

Saksopplysninger:
Planutvalget behandlet den 22. november 2011 kjøretilatelse til turistanlegget
v/StortoppenlOtervatn. Det ble gjort følgende vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19,2 og 3, gir planutvalget dispensasjon fra
gjeldende kommunedelplan med tema motorferdsel:

1. Joakim Jamæs, Bodø, gis dispensasjon for transport med snøskuter fra kirka i
Sumjelma til Breporten i fbm bortjøring av avfall fra turistanlegget. Trase i hht
vedlagte karutsnitt.

2. Dispensasjonen gjelder for inntì6 turer pr sesong med 2 stk kjøretøy. Det skal føres
kjørebok.

3. Ferdselen skal forgå på hverdager. Transport i helgene er forbudt.
4. Dispensasjonen gjelder fram til nyt regelverk for motorferdsel i utmark er vedtatt,

dog ikke lenger enn til 13.niai 2012.
5. Grueiers tilatelse må innentes av søker.
6. For øvrig gjelder bestemnielser/vilkår vedtatt i tilknytning tì kommunedelplan med

tema motorferdseL.
7. Det skal leveres rapport for utført arbeid og plan for det som eventuelt gjenstår ved

sesongslutt.

Saksbehandlers vurdering:

Det er ikke framommet nye opplysninger i saken, og den legges fram med følgende innstillng:

INNSTILLING:

Klagen tas ikke til følge. Vedtaket i PLUT-sak 14/12 opprettholdes.



Even Ediassen
Rådman

Utskrift sendes:

Enhetsleder pianutvikling til
videre forføying
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SØKNAD OM KJØRETILLATELSE - TURISTANLEGG VED STORTOPPEN

Vedlegg: Søknad fra Joakim Jamæs, Bodø, datert 13. september 2011 m!arttsnitt

Uttalelse fra Reindriftsforvaltninga, datert 3. november 2011

Sammendrag:
Fauske kommune har mottatt søknad fra Joakim Jamæs, Bodø, om dispensasjon for kjøring med
snøskuter/beltekjøretøy fra kirka i Sulitjelma til turistanlegget ved StortoppenlOtervatn
(Breporten) i Sulitjelnia i forbilldelse med riving og fjernillg av det totalskadede anegget. Det
søkes oni kjøring fram til anlegget er helt fjernet, tidligst ut 2014.

Søknaden må behandles etter § 19.2 i plan og bygningsloven, da dette ikke er hjemlet i
motorferdselsloven eller bestemmelselle i tilknytning til kommunedelplan med tema
motorferdseL.

Saksopplysninger:
Turistanlegget ved Breportell ble bygd av Sulitjelma Wildlife and Advellture, senere solgt til
Sulitjelma Scooter- og Hytteservice og nå er det Joakim Jamres, Bodø, som står soni eier av
anlegget. Liknende søknad er tidligere behandlet av PLUT under sak 58/08 den 15. april 2008
og under sak 15/09 den 10. februar 2009. Det ble i den siste saken innvilget dispensasjon for
inntil 6 turer pr sesong med inntil 2 kjøretøy på hverdager. Ferdsel i helgene ble det ikke gitt
dispensasj on tiL. Denne dispensasj onen gj aldt fram til 8. mai 2011.

Anlegget ligger i en a.sone hvor motorisert ferdsel normalt ikke er tilatt. Traseen som det er
søkt benytet er stort sett den same som skiløpere benyter.

Fauske kommune har innvilget rivingstilatelse, DPLUT- sak 154/11.

Saken er sendt særlovsniyndighetene til uttalelse. Det er kommet svar fra Reindrftsforvaltninga
soni syns det er positivt at det ryddes opp i området, men at det bør gjøres på kortere tid enn
skissert i søknaden. Reindriftsforvaltninga ønsker heller ingen transport i mai og juni (pga
reinkalvingen) og at det kun bør tilates transport på snødekt mark.

I kommuneplanens arealdel, vedtatt i Fauske kommunestyre den 3.2.2011, er området hvor
turistanlegget ligger fjernet som område til næringsformåL.

Saksbehandlers vurdering:



Fauske kommune er positiv til at turistanlegget vlBreporten rives og fjernes.
Sikring av anlegget/fjerning av avfall staret på ettervinteren 2008 og det ble da innvilget kjøring
med inntil 2 skutere i 5 dager. Forn vinteren 2009 ble det innvilget inntil 6 turer pr sesong med to
kjøretøy, dvs at eierne allerede hittil har hatt dispensasjon i til sammen 4 sesonger for transport
fra Breporten.

I søknaden er det skissert hvordan fjerningen av anlegget skal skje, bl a at trekonstruksjonen skal
brennes sommeren 2012 og restene skal kjøres ned over flere sesonger. Rådmanen kan ikke se
at det er behov for kjøring i mer enn 1 sesong etter at trekonstrsjonen er brent.

Rivingstilatelser gjelder i 3 år fra en starer rivingen, men i dette tilfellet mener Rådmanen at
fjerningen av anlegget og nedtransport av avfall må skjer over kortest mulig tid.

Reindriftsforvaltningen mener også at det bør tilstrebes å få oppryddingen gjennomført så snar
som mulig.

Tidligere er det blitt innvilget inntil 6 turer pr sesong med 2 kjøretøy. Det er niulig at denne
begrensingen gjør at det har tatt/tar lenger tid å transportere lled avfall fra anlegget. Hvorvidt
man skal innvilge et ubegrenset antall turer med 2 kjøretøy for de neste 2 sesongene for å få
fjernet avfall raskt, niå vurderes. Imidlertid er Fauske kommune meget restriktiv når det gjelder
ferdsel i a-soner (forbudssoner) og ser helst at slik ferdsel begrenses til et minimum.

Det søkes om transport i helgene og om utvidet sesong slik at oppryddingen kan skje raskere.

Fylkesmanen var i sin uttalelse fra 2009 meget klar på at det ikke skulle innvilges ferdsel i
helgene på gru av at en burde ta hensyn til friluftsinteressene i området.

Reindriftsforvaltningen meller at en må ta hensyn til reinkalvingen i området og ikke bør
innvilge dispensasjoll for motorferdsel i mai/juni.

I hht bestemmelsene som er vedtatt i tilknytning til komnunedelplan med tema motorferdsel er
det lovlig å kjøre skuter tom 2. søndag i mai.

Ny lov om motorisert ferdsel ligger til politisk behandling sentralt og Fauske komnune
behandler slike saker etter den vedtatte komniuiedelplanell med tema niotorferdsel inntil nyt
lovverk er på plass.

log med at det er 3. gang det søkes om dispensasjon i denne saken, og vi allerede har gitt
dispensasjon for 4 sesonger, og det nå innstiles på 2 nye sesonger, kan søker ikke påregne
ytterligere dispensasjon tì samne formål dersom ikke noe helt spesielt skulle inntreffe.

På bakgrunn av ovenståellde vurderinger innstiler Rådniannen på følgende:

INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19,2 og 3, gir planutvalget dispensasjon fra
gjeldende konimunedelplan med tenia motorferdsel:



1. Joakim Jamæs, Bodø, gis dispensasjon for transport med snøskuter fra kirka i
Sulitjelma til Breporten i fbm bortkjøring av avfall fra turistanlegget. Trase i hht
vedlagte kartutsnitt.

2. Dispensasjonen gjelder for inntil 6 turer pr sesong med 2 stk kjøretøy. Det skal føres
kjørebok.

3. Ferdselen skal forgå på hverdager. Transport i helgene er forbudt.
4. Dispensasjonen gjelder fram til nytt regelverk for motorferdsel i utmark er vedtatt,

dog ikke lenger enn til 13 .mai 2012.
5. Grunneiers tilatelse må innentes av søker.

6. For øvrig gjelder bestemmelser/vilkår vedtatt i tilknytning til kommunedelplan med
tema motorferdseL.

PLUT-019/12 VEDTAK- 22.11.2011

Rådmannen tilføyde følgende pkt. 7 i innstilingen:
Det skal leveres rapport for utført arbeid og plan for det som eventuelt gjenstår ved
sesongslutt.

Endret innstiling ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19, 2 og 3, gir planutvalget dispensasjon fra
gjeldende kommunedelplan med tema motorferdsel:

1. Joakim Jamæs, Bodø, gis dispensasjon for transport med snøskuter fra kirka i
Sulitjelma til Breporten i fbm bortkjøring av avfall fra turistanlegget. Trase i hht
vedlagte kartutsnitt.

2. Dispensasjonen gjelder for inntil 6 turer pr sesong med 2 stk kjøretøy. Det skal føres
kjørebok.

3. Ferdselen skal forgå på hverdager. Transport i helgene er forbudt.
4. Dispensasjonen gjelder fram til nytt regelverk for motorferdsel i utmark er vedtatt,

dog ikke lenger enn til 13.mai 2012.
5. Grunneiers tilatelse må innentes av søker.

6. For øvrig gjelder bestemmelser/vilkår vedtatt i tilknytning til kommunedelplan med
tema motorferdseL.

7. Det skal leveres rapport for utført arbeid og plan for det som eventuelt gjenstår ved
sesongslutt.
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Utskrift sendes:
Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning
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Fauske kommune
vI Gudrun Hagalinsdottir
Plan og næring
Postboks 93

8201 Fauske

Søknad om rivingstillatelse og kjøretillatelse
Jeg søker med dette om tilatelse til å rive Turistanlegg ved StortoppenlOtervatn;
Kommunenr. 1841 Gnr. 119 Bnr. 318 (1841/119/318).

.. ';'

Rivingen vil måtte gå over noen år på grunn av den avsidesliggende plasseringen av anlegget.
Fremdriftsplanen er tenkt slik:

Vinter 2012 skal brukes til å kjøre ned alt resterende søppel som er tilgjengelig.
Sommer 2012 skal trekonstruksjonen brennes. Alt avfall som er igjen når
nedbrenningen er foretatt (skruer, spiker beslag og lignende) blir pakket i tette tønner
som blir plassert på en plass som er tilgjengelig om vinteren.
Vinter 2013 kjøres tønner med søppel ned fra fjellet. Når tønnene er tømt for søppel så
kjøres de opp igjen til Breporten slik at de er klare for å fylle mer søppel i til
sommeren.
Sommer 2013 fylles tønner med søppel som kan ha dukket opp etter regn og vind har
fjemet aske.

Vinter 2014 kjøres tønnene ned og tømmes.
Slik fortsettes det til området er fullstendig tømt.

Jeg søker derfor også om kjøretilatelse til Breporten i dette tidsrommet. Det er bare å bruke
ordlyden i kjøretilatelsen jeg har hatt tidligere igjennom Sulitjelma Scooter og Hytteservice,
men den må skrives ut i mitt navn da jeg ikke har hatt tilknytning til dette firmaet på flere år.
Det er viktig å presisere følgende:

Tilatelsen må gjelde for 2 scootere eller beltekjøretøy
Tilatelsen må gjelde også i helgene (dette er svært viktig)
Tilatelsen må gjelde frem til jobben er ferdig og minimum ut 2014.
Tilatelsen kan også for eksempel gjelde langt utpå senvinteren (mai/juni) for da kan
man korte enda mer ned på tiden det tar å rydde opp.

Denne søknaden er kun gyldig hvis avtalen med Statsskog og erstatningstomt går igjennom.
Det vises til Jan Normann Nilsen, Regionleder i Statskog SF som kontaktperson om dette.

Med vennlig hilsen

J oakim J arnæs
Tlf: 913 88006



~

j
§
Ul
:J

~z
.,
~
~

i
IJ

~



Balvatn reinbeitedistrikt
v/ Per OlofBlind
0mflogveien 17

8230 Sulitjelma \(O\',
Reindriftsforvaltningen i Nordland
Sjøgata 78
8200 Fauske

Deres ref2011178 / 19428/2011/LKS/445
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Angående søknad om transport fra Breporten i forbindelse med opprydding, Fauske kommune.

Balvatn reinbeitedistrkt har ikke noe imot at det ryddes opp i det omsøkte området. Men vi er litt
betenkt over tidsramen for den omsøkte ryddingen og transporten. Det må da gå an å rydde opp

og transportere under kortere tid enn omsøkt.

Distriktet er imot at det brukes andre kjøretøy enn snøscooter til transport, men at transport skjer
kun på snødekt mark.
Distriktet er imot at det kjøres/ transporteres i tiden mai- juni. Kjøreløyver bØT ikke innvilges så
sent. Dette på grunn av forstyrrelse av rein i den sårbare kalvingsperioden! små kalver. Dette bør
ikke være noe nyt tema for den instansen som forvalter kjøreløyver.

Vi stiler oss krtisk til en eventuell erstatningstomt i høgfjellet, en eventuell erstatningstomt bør
styes til allerede hyte-tett område, eks Daja-området.

Med hilsen Per OlofBlind

Q~o l\~LcC
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Søknad om transport fra Breporten i forbindelse med opprydding. Joakim Jarnes.

Viser til e-post av 13. 10.2011 med søknad om tillatelse til motorferdsel på
høring.

Saken har vært forelagt Balvatn reinbeitedistrikt som har kommet med en
uttalelse. De er positive til at det ryddes opp i området, men mener at dette
bør kunne gj øres i løpet av kortere tid enn det som er omsøkt . Distriktet ønsker
heller ingen transport i tidsrommet mai-juni pga. faren for forstyrrelse i
kalvingsperioden. Uttalelsen er vedlagt og det vises til denne i sin helhet.

Reindriftsforvaltningen mener også at det bør tilstrebes å få gj ennomført
opprydningen i løpet av kortest mulig tid. Transporten bør skj e på snødekket
mark og det bør ikke gis tillatelse til kjøring etter l. mai av hensyn til
reinkal vene.

Med hilsen

Ing-Lill Pavall
Re indr i f t sagronom

Kopi til:
Balvatn reinbeitedistrikt v/Per Olaf Blind Ørnflogveien 17 8230 Sulitjelma

Ádreassa - Adresse

Sjøgt. 78
8200 Fauske .

Telefavdna - Telefon

75600260
www.reindrift.no

Telefáksa - Telefaks

75600261



Joakim Jamæs
Prinsens Gate 121
8005 Bodø 3. januar 2012

Fauske kommune
Plan og næring
Postboks 93
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Klage på vedtak JoumalpostID: 11/10552 Arkiv sakD.: i 112039

Jeg ønsker med dette å klage på vedtaket om kjøretilatelse til Turistanlegg ved
StortoppenlOtervatn; Kommunenr. 1841 Gnr. 119 Bnr. 318 (1841/119/318).

Jeg har prøvd i flere år nå å forklare gjennom de søknader og brev jeg har sendt Fauske
kommune følgende;
For å kunne utføre ryddearbeidet ved Turistanlegget så måjeg gis muligheten til å kjøre i
helgene. Jeg jobber dagstiling i Bodø og har kun fri i helgene. Jeg sitter igjen med en følelse
at dere ikke har forståelse for den situasjonen dere setter meg i når dere nekter helgekjøring.

For å kune rive anlegget kreves det mye folk og mange arbeidstimer. Dette medfører et
behov for dugnadshjelp. Da må jeg kune samle sammen hjelp i helgene.

Det må jo være i Fauske sin interesse at dette arbeidet blir gjort hurtigst og best mulig. Jeg
henviser til vedtaket:

" Reindriftsforvaltningen mener også at det bør tilstrebes å få oppryddingen
gjennomført så snart som mulig."
"... dette tilfellet mener Rådmanen at fjerningen av anlegget og nedtransport av
avfall må skje over kortest mulig tid."

Da forstår jeg ikke hvordan dere kan vedta at jeg ikke kan kjøre i helgene og dermed sette
store begrensninger for mulighetene mine til å frakte avfallet ned fra fjellet.

Helgeforbudet er svært urimelig da bare er noen få dager i slutten av vintersesongen at folk
ferdes i dette området. Det er også til tider svært vanskelig vær og kjøreforhold noe som også
vanskeligjør situasjonen.

Det er faktisk et miljøtiltak å gi meg muligheten til å kjøre i helgene, siden problemet blir løst
bedre og hurigere.

Med vennlig hilsen 

l' "

. .
Joakim Jamæs '
Tlf: 913 88006 .~
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