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Sammendrag:
Fauske kommune har mottatt søknad fra Age Jørgensen, Fauske, om dispensasjon for å kjøre
gjennom a-sone i Hanenlia for å komme til hyta si v/L6mivanet. Søknaden gjelder kjørig til
hyta fra 15. oktober til turstløypa til riksgrensen åpner for offentlig ferdsel og etter at den
stenger om våren og fram til og med 2. søndag i mai.

Saksopplysninger:
I forbindelse med at Fauske kommune ble deltaker i forsøksprosjektet med forvaltnng av
motorisert ferdsel i utmark, ble det vedtatt en kommunedelplan med tema motorferdsel og
tilhørende bestemmelser. I flg denne planen skal hyteeierne ved Lomivanet benyte
tuistløypas trase for ferdsel/transport til hytene. Tidligere har disse hyteeierne hatt
dispenSasjon for kjøring uten begrensing i antall turer i traseen fra kirka til Giken, opp Hanenlia
og videre til hytene ved Lomi-vanet.

Turistløypa fra Daja til svenskegrensen åpner når snøforholdene tilsier det, tidligst 1. januar
hvert år. .Hyteeierne kan dermed ikke benyte snøskuter til hyta utenom at turistløya er åpen.

Traseen fra kirka i Sulitjelma inneholder en c-sone (ferdsel på vilkår) til Giken, så en a-sone
(forbudssone) i Hanenlia, og så en c-sone igjen, jfr. Vedlagte karutsnitt.

Age Jørgensen har søkt flere ganger om dispensasjon. 12004 fikk han avslag på en liknende
søknad som nå. Han har hatt dispensasjon for kjøring med snøskuter inntil 6 ganger pr sesong før
1. februar eller inntil turistløypa åpnet i 2 sesonger. I tilegg fikk han i 2010 innvilget
dispensasjon for inntil 8 tuer med 1 hjelpeskuter for frakting av materialer i forbindelse med
bygging av uthus.

Saken er lagt fram til særlovsmyndigheten til uttalelse. Fylkesmanen i Nordland,
Miljøvernavdelingen, og Reindriftsforvaltningen har kommet med uttalelse, jfr. vedlegg.



Forslag til ny lov om motorisert ferdsel i utmark ble allerede i 2008 oversendt deparementet til
behandling. Pr dags dato er det ikke gjort vedtak i saken. Fauske kommune har fått tilatelse til å
praktisere forsøksordnngen til ny lover vedtatt og trådt i kraf.

Det blir hevdet i søknaden fra Jørgensen at andre hyteeiere og Sulitjelma Turistforening har
dispensasjonen for kjøring fra kirka. To andre hytteeiere fikk i 2006 innvilget en søknad om
dispensasjon for kjøring i denne traseen fra den dato tuistløypa stenger om våren og til
sesongslutt. Når det gjelder Sulitjelma Turistforening, så hadde de dispensasjon for kjøring med
inntil 6 tuer pr sesong fra februar 2009 og til 2. søndag i mai 2011. Det er dermed ingen som har
eller har hatt dispensasjon for kjøring i denne traseen uten noen for begrensinger, enten antall
turer eller tid på året.

Saksbehandlers vurdering:
Ferdsel/transport til hytene v/Lomivatnet og Mourki har helt siden kommunedelplan med tema
motorferdsel ble vedtatt vært et mye omdiskutert tema og det har vært mange søknader om
dispensasjon i dette området. I den aller første planen (vedtatt i 2001) var hele området fra kirka
og fram til og med Hanenlia forbudssone. I det siste utkastet som ble vedtatt i 2002 ble det lagt
inn en c-sone til Giken. Dette på grunn av at ferdsel dit skulle kune foregå, bl a ferdsel for
fusjonshemmede og leiekjøring. Giken ligger innenfor gr.ensen på 2,5 km fra nærmeste brøyta
vei, så alminnelig ferdsel til husene der er ikke tilatt.

På sommeren er det mulig å kjøre bil helt fram til Fagerlibukta. Veien er åpen for offentlig
ferdsel i sommerhalvåret, men er ikke brøyta om vinteren og er dermed iflg lov om motorisert
ferdsel definert som utmark

I høringsuttalelse fra Reindriftsforvaltnngen fremgår det at reindriftsnæringa ikke ønsker at det
dispenseres for kjøring i den omsøkte traseen og sier at her er det lite ferdsel og at reinen får ro.
Reindriftsdistriktet ønsker videre at det ikke gis dispensasjon til kjøring her verken før eller etter
at tuistløypa er stengt.

Miljøvernavdelingen hos Fylkesmanen i Nordland stiler spørsmål om en dispensasjon vil
svekke formålet med planen. I en a-sone er kjøring til egen hyte forbudt og om kommunen vil
opprettolde dette området som en a-sone i framtida, så må vi stile spørsmål om graget for å
dispensere er tilstede. Det vises også til § 19.2 i plan- og bygningsloven der det går fram at
dispensasjon ikke kan gis ((dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt.))

Rådmanen er meget restriktiv med å innstile på å gi dispensasjon i a-soner og saken legges
fram med følgende innstiling:

INNSTILLING:

Med hjemmel i Plan~ og bygningslovens § 19.2 og kommunedelplan med tema
motorferdsel avslås søknad fra Age Jørgensen, Fauske, om dispensasjon for motorisert
ferdsel gjennom a-sone i Hankenlia, Sulitjelma.

Fauske, 22. mars 2012



Even Ediassen
Rådman



Åge Jørgensen

Terneveien 35
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SØKNAD OM TILLATELSE TIL MOTORISERT FERDSEL GJENNOM OMRÅDE A - HANKENLIA -

SULTJELMA.

Viser til tidligere søknader av 27.04.2010, 17.05.2010 og 02.06.2010 samt flere møter og

telefonsamtaler, sist fredag 03,02.2012.

Jeg har ved gjentatte anledninger blitt fortalt av saksbehandlere i Fauske kommune
Plan/utvikling at det ikke foreligger kjøretillatelser gjennom område A, Hankenlia.

Jeg har brakt i erfaring at dette ikke er tilfelle. Sulitjelma Turistforening, i tillegg til minst to

hytteeiere ved Lomivannet, har tillatelse til å kjøre Hankenlia innenfor vintersesong når

turistløpa fra Daja ikke er åpen for alminnelig ferdseL. Jeg finner denne

forskjellsbehandlingen svært urimelig, og kan ikke se noen grunn til at dette skal fortsette.

Jeg tilater meg derfor å søke om at det gis tilatelse til å kjøre Hankenlia fra vintersesongens
start 1S.oktober fram til løypa fra Daja åpnes, og fra løypa fra Daja stenges fram til

vintersesongens slutt 20.mai.

Tracebeskrivelse: Gikenveiens trace til Giken, Hankenlia til C~område på toppen av

Hankenlia, langs anleggsveiens trace til Lomivannets vestre ende, over Lomiisen til egen

hytte ved Lomivannets nordøstre ende, Vacknahelleren. Dersom isforholdene vurderes som
farlige, avhengig av Salten Kraftsambands regulering av Lomivannet, velges trace langs

. Lomivannets nordre bredd fram til hytta.

Med hilsen

ilte- rtr1~
Åge Jørgensen
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Lise Gunn Hansen

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Stuen Svein Einar -:ses(ifmno.no;;
10. februar 201212:12
Lise Gunn Hansen
Vedr søknad om disp for kjøring gjennom a-sone fra kirka i Sulitjelma

Jf. nedenstående e-post og dagens samtale.

Dispensasjon som omsøkt vil bidra til å svekke formålet med planen, som her er at kjøring er forbudt. Det kan derfor
i utgangspunktet stilles spørsmål ved om grunnlaget for å gi dispensasjon er til stede. Vi viser i denne
sammenhengen til § 19-2 i plan- og bygningsloven, der det går fram at dispensasjon ikke kan gis

"dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir
vesentlg tilsidesatt"

i den grad kommunen ønsker å opprettholde området som A-sone bør det følgelig ikke gis dispensasjon for bruk av
snøskuter til egen hytte.

Det kan være et argument for å gi dispensasjon om det her er aktuelt å revidere kommunedelplanen. I tilfelle
kommunen vurderer å gi dispensasjon vil det være vesentlig at det settes vilkår som begrenser antall turer i forhold
til det som er nødvendig for transport av bagasje og utstyr til hytta.

'~~ke kommunefl- E~t;
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Med hilsen
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Svein Einar Stuen
Seniorrådgiver miljøvernavdelinga
Fylkesmannen i Nordland
Telefon: 7553 1552
E-post: ses~fmno.no
Internett: ww.fmno.no

Fra: Lise Gunn Hansen (mailto:Lise.Gunn.Hansen(âfauske.kommune.nol
Sendt: 7. februar 2012 13:46

Til: fauske(âreindrift.no; Stuen Svein Einar
Emne: Søknad om disp for kjøring gjennom a-sone

Hei!

Vedlagt oversendes søknad fra Åge Jørgensen, Fauske, om kjøring fra kirka i Sulitjelma, gjennom a-sone og til hytta
v/Lomivatn.

Jeg ber om kommentar/tilbakemelding vedr ovennevnte søknad.
Ha en fin dag ~

Mvh

êi FAUSKE KOMMUNE
Plan/utvikling
Lise Gunn Hansen
Konsulent
Tlf :75600786
E-mail: lise.gunn.hansen(ifauske.kommune.no
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Yngve Granum Stang angve.Granum.Stangi§reindrri,09~ . .. . .. . ..~.'
20. februar 201213:39 Klassering
Lise Gunn Hansen J. ID frin .
søknad om motorferdsel I 'ifl'dft 1';Ll3~

Viser til e-post datert 7 februar 2012 med vedlagt søknad om motorisert ferdsel til hytte ved Lomi.

Lise Gunn Hansen

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Reindriftsforvaltningen har 14.02.2012 mottatt en muntlig uttalelse fra Balvatn reinbeitedistrikt. Distriktet ønsker
ikke at det gis

Tillatelse til å kjøre etter omsøkt trase da dette er et område med lite ferdsel hvor reinen kan få ro. Distriktet ønsker
videre at
Nødvendig ferdsel bør følge traseen til turistløypa fra Daja. Reinbeitedistriktet ønsker heller ikke at det gis
kjøretillatelse for et så langt tidsrom som omsøkt. Ifølge distriktet bør det ikke gis tilatelse til kjøring før turistløypa
åpnes på vinteren eller etter at den stenges på våren.

Reindriftsforvaltningen ser det som naturlig at vedtatt kommunedelplan for motorferdsel i Fauske kommune følges,
og at dispensasjoner kun gis
dersom det er spesielle grunner for dette. Det er videre en fordel å få kanalisert fritidskjøringen i dette området
langs en trase, dvs. langs den etablerte scooterløypa til Sverige. Vi ber om at kommunens vedtak i saken oversendes
reinbeitedistriktet vi leder Per Olof Blind, med kopi til Reindriftsforvaltningen.

Mvh

Yngve Granum Stang
Rådgiver
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Rei ndriflsfor..altni ngen Nordl and~~~Uo;;ode~~
8200 Fauske

Sjøgata 78

8200 Fauske

Telefon:(+47) 756002 60
E-post: ygstáreindrift.no
Web: http://ww.reindrift.no/
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