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I Saksbehandler: Lise Gun Hansen

I Dato: 16.04.2012

SØKNAD OM KJØRETILLATELSE MED SNØSCOOTER

Vedlegg: Søknad fra Olav Kristensen, Fauske, mottatt 13. mars 2012
Vedtak fra Midtre Nordland Nasjonalparkstye
Kartsnitt

Sammendrag:
Fauske kommune har mottatt søknad fra Olav Kristensen, Fauske, om dispensasjon for kjøring
med snøskuter i forbindelse med transport av materialer til reparasjon av bru over utoset fra
Austerdalsvanet i Valnesfjord.

Saksopplysninger:
Området ligger innenfor Sjunkatten nasjonalpark og i a-sone i Valnesfjord. Krstensen har fått
tilatelse til å bygge ny bru, samt dispensasjon for motorisert ferdsel i forbindelse med frakting
av tømmerstokker fra egen skog, samt anet materialer til bygging av ny bru fra Midtre

. Nordland Nasjmîlparkstyre.
I og med at omsøkt ferdsel ikke er hjemlet direkte i kommunedelplan med tema motorferdsel og
bestemmelser vedtatt i tilknytning til denne, legges saken fram for Planutvalget.

Saksbehandlers vurdering:
Kristensen har fått tilatelse fra Midtre Nordland Nasjonalparkstyre til bygging av ny bru og
frakting av materialer til denne. Rådmanen ønsker å innvilge same dispensasjon slik at brua
kan bygges.

INNSTILLING:

Med hjemmel i Plan - og bygningsloven § 19 innvilges følgende dispensasjon:
1. Olav Kristensen, Fauske, innvilges dispensasjon for bru av snøskuter i forbindelse

med frak av materialer til bygging av bru over utoset fra Austerdalsvarnet i Fauske
kommune.

2. Dispensasjonen gjelder for inntil 5 turer og trase iflg vedlagte karttsnitt.
3. Dispensasjonen gjelder fra dd til L. mai 2012.
4. Greiers tilatelse må innentes av søker.

5. Det skal føreskjørebok utstedt av Fauske kommune.
6. For øvig gjelder bestemmelser vedtatt i tilknytning til kommunedelplan med tema

motorferdseL.

Fauske, 26.03.12
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Even Ediassen
Rådman
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Olav Kristensen
Rismoveien 5

8200 Fauske.

Fau£ke Korri.e

pian/næring
8200 Fauske.

Søker om kjøretillatelse med snøskuter på vår eiendom i

Valnesfjord gnr. 67 bnr. l, fra parkeringsplass på bruhaugen i Fridalen

til vår hytte i Austerdalen ca. 3,5 km, for transport av ved, bagasje

og. div. anet.

Søker også om løyve til frakt av tømmerstokker og rna terialer til ny bru

over utoset fra Austerdalsvannet da den gamle bru har ramlet sauuaen på

gr av elde.
Da ca. halvparten av kjøredistansen er vernet område har jeg fra nasjonal-

parkstyret fått innvilget 6 turer pr. år fram til mai 2015 samt 5 turer

i 2012 til frakting av bruaterialene.

Med hilS~, y ~. //,()~
Ola.v Kristensen

2. vedlegg: tillatelse fra parkstyret

kart over kjørerute merket med rødt



Midtre Nordland nasjonalparkstyre vI
arbeidsutvalget

SAKSBEHANDLER: RONNY SKANSEN ARKIVKODE: 2012/1161 - 432.3 DATO: 10.02.2C

Inntiling til sak 16/2012

Sjunkhattennasjonalpark - Søknad oin tUlatelse til oppsett av bru og dispensasjon fra
motorferdselsforbudet - Olav Kristensen

Midtre Nordland nasjonalparkstyre har forvaltningsmyndighet for Sjllnkatten

nasjonalpark, og skal behandle dispensasjonssøknader.

Olav Kristenen søker om tillatelse tUå frakte bagasjelutstyr til egen hytte ved
Austerdalsvannet i øvre Valnesfjord, Fauske kommune. Det er pr telefon 10.02.2012
bekreftet at det søkes for flere år fremover. Avstand til brøytet veg er 3,5-4 km.

Videre søker han om tilätelse til å frake:i materialer i forbindelse ined oppsett av bru

over utosenlelvafraAusterdalsvatnet. Deter i søknadopplystatdette ikehlegjennoinført
i 2011 pågrD: av føreforhold. Det er tidligere opplyst at det er snakkom ei llybruderdet
tidligere har vi:rt eigan;el nrusomJiar faltsainen. Han søker derfor også om tillatelse
ti oppsett av brua. Bredde på brua skal være ca 1,2 niMaterialfrakei detsøkesom er å
kue dra 4-5 tømmerstoklerav gran :i til.utoSetsamt :6akte :i materialer til å legge
dekke oppå stokkene. Pga bratt stignig er det behov for en tur per stokk Alterativt vil
han forsøke å ta grantøUUer i et lite plantefeltni:r elva slik at transporten hlit enklere og
betydelig kortere. Dette avhenger av om kvaliteten på viket her er god nok.

Forslag tilvedtøk.i

Olav Kristensen gis med dette dispensasjon fra forbttdet mot inngrep, i landskapet. i
Sjunkhatten nasjorialparkfor oppsett av stokkbru over utoseri avAusterdalšvatnet i Fauske
kommune. Dispensasjonen gis etter § 3 punkt 1.3 e i verneforskrifenfor Sjunkhatten
nasjonalpark ogforvaltningsplanen for Sjunkhatten nasjonalpark.

Forslag til vedtak 2

Olav Kristensen gis med dette dispensasjonfra motorferdselsforbudet i Sjunkhatten
nasjQnalparkfor bruk av snøskuter til frakt av bagasje og utstyr til egen hytte ved
Austerdalsvatnet i Fauske kommune. Dispensasjoneri gis etter § 3 punkt 6.3 f i
verneforskrifen for Sjunkhatten nasjonalpark ogforvaltningsplanenfor Sjunkhatten
nasjonalpark.
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Vilkår for dispensasjonen:

~

- All kjøring utenom angitte formål og løe på vedlagt kar er forbudt.
- Nødvendig tilatelse fra kommunen og grnneier må foreligge.
- Dispensasjonen gjelder i tidsperioden 01.01.2012 - t.o.m. 01.05.2015.
- Dispensasjonen gjelder for intil seks (6) turer med èn (1) snøskuter for nødvendig

fršl av utstyr og varer. Dispensasjon gjelder for perioden L januar t.o.m. 1. mai.

- I januar og februar gjelder dispensasjonen mellom kl 07.00 og 23.00. I mars og april

gjelder dispensasjonen mellom kl 07.00-11.00 og mellom kl 16.00-23.00.
- Langfredag og I.påskedag er skuterfrie dager.
- Hvis det er rein i området skal det tas spesielt hensyn til det.
- Slede skal alltids være tilkoblet snøscooteren.

- Dispensasjonen, kar med integnet løype og utfylt kjørebok skal tas med ved
kjøring og forevises ved kontroll. Det skal benyttes penn ved utfylling av kjørebok

- Utfylt kjørebok sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre, 8002 Bodø etter endt

dispensasjonsperiode og senest 01.08.2015.

Forslag til vecJtak 3

Olav Kristensen gis med dette dispensasjon frq motorferdselsforbudet i Sjunkhqtten
nasjonalpark for bruk av snøskuter i forbindelse med frakt av materialer til bygging av bru
over utosenfra Austerdalsvatnet i Fauske kommune. Dispensasjonen gis etter § 3 punkt 6.3
hiverneforskrifenfor Sjunkhatten nasjonalpark ogforvaltnîngsplanenfor Sjunkhatten

nasjonalpark.

Vilkår for dispensasjonen:

- Antall kjøringer for transport av materialer (tømmerstokker og materialer til dekke)

er begrensa oppad til fem (5) turer og kjøring skal følge løype i kar.
- All kjøring utenoin angitte formål er forbudt.

- Nødvendig tilatelse fra kommunen og greier inå foreligge.
- Dispensasjonen gjelder i tidsperioden 24.02.2012 t.o.m. 01.05.2012.
- Dispensasjonen gjelder for èn (1) snøskuter.
- Langfredag og L.påskedag er skuterfrie dager.
- Hvis det er rein i området skal det tas spesielt hensyn til det.
- Dispensasjonen, kar ined integnet løype til hytta og til/fra hogstområde og utfylt

kjørebok skal tas med ved kjøring og forevises ved kontroll.
Utfylt kjørebok sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre, 8002 Bodø etter endt
dispensasjonsperiode og senest 01.08.2015.

Vedlegg

- Kar over kjøretrase

Andre relevante dokumenter, ikke vedlagt

- Vereforskriften for Sjunkhatten nasjonalpark

- Natunnangfoldloven

Forvaltningsplanen for Sjunkhatten nasjonalpark (retningslinjer for kjøring til hytter
og fritidsboliger)
Søknad datert 08.02.2012.



.
~~,

l0.Ii,rO j ''"


