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Sluttbehandlede vedtaksmnstans: Plan- og utviklingsutvalget

Sak nr.: 061/12 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I Dato: 16.04.2012

SNØSKUTERLØP I ALPINBAKKN I DAJA, SULITJELMA

Vedlegg: Søknad om dispensasjon fra Sulitjelma Fjellandsby - epost datert
12.04.2012 mlvedlegg
Greiers tilatelse til arangementet, epost fra Statskog datert 10.04.2012
Epost fra Fylkesmanen i Nordland datert 12.04.2012
Reguleringsplan Sulitj elma Opplevelsespark

Sammendrag:
Fauske kommune har mottatt søknad fra Sulitjelma Fjellandsby om tilatelse til å arrangere
snøskuterløp i alpinbaken i Daja den 28. og 29. april 2012. Arangementet vil foregå på lukket
område innenfor alpinanleggets bakker. Teknsk arrangør er NMK Bardu.

Saksopplysninger:
Arangement skal foregå innenfor alpinaneggets område i Sulitjelma Fjellandsby. Saken må
behandles som en dispensasjonssak i og med at dette ikke er hjemlet direkte i kommunens
kommunedelplan med tema motorferdsel, samt reguleringsplan for Sulitjelma opplevelsespark.

Greier i området, Statskog, har gitt tilatelse til arangementet under forutsetning av at
arangementet avsluttes senest kl 1900 hver dag, at reinbeitedistriktet og hyteeierne i området
blir varslet og at arangementet godkjennes av Fauske kommune og Politiet.

Miljøvernavdelingen hos Fylkesmanen påpeker at det vil være et krav at vilkårene som er gitt i
Plan- og bygningslovens § 19-2 er oppfylt, og at formålet ved motorferdselloven ligger til grunn
for behandlingen, dvs at motorferdsel i utmark ((Ut fra et samfusmessig helhetssym) skal
reguleres ((med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselem). Det påpekes også at
arangementet avgrenses av hensyn til å ((fremme trivselem) i nærmiljøet, bl a v ed å sette vilkår
som avgrenser arangementet når det gjelder tidspunk for kjøring og antall skutere.

Elise Blind, Balvatn reinbeitedistrikt, har i dag på telefon ti saksbehandler gitt samtykke ti
arangementet, men presiserer at snøskuterkjøringen må forgå kun i slalåmbakeii, da de har rein
som beiter like sør og øst for baken.

Kommunestyret vedtok den 25.06.2007 egen reguleringsplan for Sulitjelma opplevelsespark.
Området er regulert til idrett og sport. I bestemmelsenes § 6.1. heter det bl a:
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(( området kan det ryddes åpne traseer i skog. I traseene er motorisert ferdsel kun tilatt for
betjening/vedlikehold av alpinanlegget. Det skal ikke opparbeides veimessige anlegg utover
rydding av skog og preparering på snø som skuter/skiløype.))
Når det skal arangeres et snøskuterløp i alpinbaken, må det i tilegg også dispenseres fra derie
bestemmelsen i reguleringsplanen.

Det eneste området i Fauske kommune som er regulert til motorsport erDråvika.

Kommunestyret har i 2002 vedtatt at det kan arrangeres et årlig opplegg med dragracing for
snøskuter lagt til Emmavatn i Daja.

Saksbehandlers vurdering:
Det er mange hensyn som må vuderes når en slik sak skal behandles og eventuelt gis
dispensasjon tiL. Sulitjelma Fjellandsby er et anlegg som stort sett blir benyttet som alpinanegg
og som utgangspunkt for skiturer. Når det så skal benytes som arena for motorsport, bl a med
den støy og forurensing dette medfører, må flere parer få mulighet til å uttale seglbli informert
om hva som skal skje i anlegget. Motorferdselloven og reguleringsplan for anegget setter også
begrensiiiger for hvordan motorisert ferdsel skal forgå, bl a skal snøskuter kun benytes til
vedlikehold og preparering av anegget.

Det er søkt om et arangement som skal foregå på et bestemt tidspunt over to dager.
Arangementet er med på å skape ((liv og røre)) i Daja og vil trekke mange mennesker, både
deltakere og tilskuere, til anlegget.

I og med at det tidligere har vært arangert snøskuterløp i Daja, innstiler rådmanen på at det
gis dispensasjon slik at arangementet skal kune gjennomføres, bl a ved å dispensere fra
kOllunedelplan med tema motorferdsel og reguleringsplan for Sulitjelma opplevelsespark. Det
må imidlertid settes vilkår for araigemeiitet slik at hensyn til natuiljøet og andre berørte blir
ivaretatt.

INNSTILLING:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19.2 innvilges følgende dispensasjon fra
komnunedelplan med tema motorferdsel og reguleriiigsplan for Sulitjelma
opplevelsespark med tilhørende bestemmelser:

1. Sulitjelma Fjellandsby as innvilges dispensasjon til å arangere Sulitjelma Crossen
2012 i tidsrommet 28. og 29. april 2012.

Det settes følgende vilkår:
1) Det kan kun kjøres med 2 snøskutere samtidig.
2) Kjøring mellom kl 1600 og 0800 er fòrbudt.
3) Politiet og greier må gi tilatelse.
4) Balvatn reinbeitedistrikt og hyteeiere i området må varsles før arangementet

finner sted.
5) Sikkerhet for publikum og deltakere, med bl a tilstedeværelse av

førstehjelpspersonell/ambulanse må ivaretas av arrangør i samarbeid med Politiet.

Fauske, 13.04.2012



Even Ediassen
Rådman



Lise Gunn Hansen

Fra:
Sendt:
Til:

Emne:
Vedlegg:

Endre Grønnslett ..admin(gsulitjelma-fjellandsby.no::
12. april 2012 14:58
Lise Gunn Hansen

Snøscooterarrangement 28-29 April
Løpsregler sulitjelma Fjellandsby1.doc

Hei Lise Gunn,
Vil med dette søke om tillatelse for vårt arrangement med snøscooterløp 28-29 apriL. Vi i Sulitjelma
Fjellandsby vil arrangere dette i samarbeid med NMK Bardu, som har erfaring fra liknende arrangementer
og skal bruke nøyaktig samme konsept i Målselv fjellandsby helgen etter. Alle arrangementteknisk detaljer
håndteres av NMK Bardu ved Tor Åge TøsdaL.
Vedlagt finner dere et skriv vedrørende reglement for løpet.
Arrangementet vil foregå på lukket område innenfor alpinanleggets bakker med tillatelse fra
grunneier. Kjøring innenfor området vil primært foregå mellom kL. 09.00 og 16.00 begge dagene.

Håper dere kan få ordnet dette slik at vi får gjennomført arrangementet til planlagt tid.
Om dere har noen spørsmål er det bare å kontakte meg eller Tor Åge Tøsdal (40029659)
Med vennlig hilsen
Endre Grønnslett

Daglig leder
Sulitjelma Fjellandsby AS

Tlf: 953 06 131
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LØPSINFORMASJON

Sulitjelma crossen 2012
Løpsopplysninger For informasjon ta kontakt med kontaktperson på e-post eller telefon. Dette arrangemanget

gjennomføres i samarbeid mellom NMK Bardu og Sulitjelma fjellandsby. Arrangemanget
arrangeres etter kjøring etter veitrafikkloven og det er de krav som gjelder.
NMK Bardu har ansvaret for gjennomføringen av Scootercrossen.

Dato for løpet 28 og 29 April 2012
Arrangør NMK BARDU Adresse: Boks 116 post nr/sted: 9360 Bardu e-post: Iinda.haugsethtiyahoo.no

Sulitjelma Fjellandsby.
Kontaktperson Tor Age Tøsdal e-post: t toss(ihotmail. com Telefon: 40029659

Sted/Bane/område Sulitje lmafj ellandsby I Banelengde I Alpinanlegget ca 1000 m
Øvelser / Klasser Det blir en hovedløpe med to spor der det kjøres to og to førere pr gang, det vil bli kjørt på tid.

Det vil bli lagt inn svinger, hopp og løypen vil gå oppover alpinbakken. Resultat listen vil bli
rangert etter beste tid til dårligste. For deretter fà poeng etter plassering. Det vil bli
datatrekking av startrekkefølge og spor i vær klasse. De 8 beste i vær klasse vil kjøre finale, da
kjøres det ikke på tid men etter cup prinsippet. Det kjøres 3 inledende omganger på tid lørdag
og 2 stk på søndag
Det skal kjøres i 3 klasser, under 600 ccm, fra 600 til 800 ccm og over 800 ccm

Funks.ionærer Stevneleder er ansvarlig for arrangementet.

Stevneansvarlig Tommy Bertheussen
Ass. stevneleder Tor Age Tøsdal 40029659
Ansvarlig sekretær Linda Haugseth 91589579
Sekretæriat Lena Mari Nerli
Sekretæriat Terje Komeliussen
Teknisk kontroll og gyldige papirer. Sekretariatet sjekker førerkort og vognkort. Scooter som ikke tilfredsstiler krav etter 

Reimbeskyttelse vil bli sjekket før start. veitrafikkloven vil fà startekt
ALLE FØRER SKAL HA BESKYTTELSE
OVER V ARIATOR REIM.

Starter. Suli
Tidtager og måldommer Suli
Baneansvarlig Tor Age Tøsdal 40029659
Presse ansvarlig Tommy Bertheussene-post: tommvbrabasemail.no
Speaker Suli

Andre oppi. I I

Lege/Sanitetsleder/Gru ppe 113 og personell fra fjellandsbven med bil i løosområdet
Påmelding på e-post Innen 20.04.2012 ti Linda Haugseth 915 89 579 e-post: Iinda.haugsetbláyahoo.no

Med hvilken klasse det skal kiøres i
Startavgif 500 kr ved evt kiørinQ i 2 stk klasser blir det ekstra kostnad på 250 kr
Startlste Datatrekking
Avbud telefon / e-post Linda Haugseth 91589579 e-post: linda.haugsethtiyahoo.no
Krav til deltager. Veitrafikk loven gjelder og vanlig sikkerhetsutstyr gjelder.

Godkjent hjelm, hansker etc, men brynje anbefales.
Registrert snøscooter med godkjent forsikring(fører/eier er ansvarlig for at denne er orden og

Regler for løp



står økonomisk ansvarlig) Hvis fører er en anen en eier så må det eier skrve fullinakt eller
skrivtlUJder startpapÌfer.

Innsjekk start - slutt Lørdaa Ö900-10.30SØndaa 0900- 0930
Fqrerinøte Lørdag kl 10.30 Og Søndag k10930 I I

Start Lørdal! kIlI 00 og Søndag kl 1000
Kjøreoppsett 3inriledende omganger på tid Lørdagog2 stk på tid Søndag.. 8 beste i vær klasse 

kjører finale etter (cup) utslagsmetoden søndag.
Det skal kiøres t 3.klasser, under 600 ccin, fra 600 til 800 ccm Og over 800 ccm

Ràngering av resultat Beste tid får 1 poeng, andre beste tid2 poeng' osv. Ved evt poenglikehet, gjelder
beste tid i innledende omganger som tellêrrde.

Preinieutdelinl! Rett etter Mi;lkiørina ved$ekret~riatet
De 3 beste i vær klasse blir premiert med pokaler.

. ".

Ve2beskrivelse Ca 3 mil fra Fauske. Alpinanlegget ¡Sulitjelma fjellandsby.



Fra: Nilsen Jan

Sendt: 10.04.2012

Til: 'endregronnslett(Qhotmail.com'

Kopi: Holmvik Helene;Arnesen Vivi;Kristensen Jim;Johannessen Stein Ove;Veisetaune Tore; Holmvik
Helene;'Ing-LiIl Pavall';Lise Gunn Hansen;'per.arnt.ludvigsen(Qpolitiet.no';Statskog - Dokumentsenter
Namsos
Emne: Grunneiers tillatelse for omsøkte arrangement 28. og 29.4.2012

Vi viser til dagens samtale og vi gir med dette grunneiers tillatelse til arrangementet under følgende
forutsetninger oppfylles:

Arrangementet avsluttes senest kL. 19.00 hver dag

Informasjon gis til Balvatnet reinbeitedistrikt

Informasjon gis til berørte hytteeiere i berørte hytteeiere

Godkjennelse fra Fauske kommune/Politiet

Vi ønsker dere lykke til med arrangementet. 1%llS-

Med hilsen

10~oøP-p~U
Jan Normann Nilsen

Regionsjef, Salten
Statskog-word-Iogo 45mm 170 dpi

telefon 41 25 80 48
www.statskog.no

Fra: Endre Gronnslett rmailto:endregronnslett~hotmail.coml
Sendt: 10. april 2012 15:07

Til: Nilsen Jan
Emne:
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Fra: Stuen Svein Einar

Sendt: .12.04.2012

Til: Lise Gunn Hansen

Kopi:
Emne: SV: Snøskuterløp i alpinbakken i Daja, Sulitjelma

Jf. dagens telefonsamtale.

Som påpekt vil det være et vilkår at det gis dispensasjon fra gjeldende kommunedelplan for motorferdsel i
utmark for Fauske, jf. bestemmelsenes § 4 og § 19-2 i plan- og bygningsioven (som gjelder fra
01.07.2009).1 den grad kommunen skal kunne gi dìspensasjon vii det være et krav at vilkårene som er gitt
i § 19-2 er oppfylt, jf. 2. ledd der følgende går fram:

((Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i

lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. i tillegg må fordelene ved å gi dispenSasjon være
klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.))

Miljøverndepartementets lovkommentar gjør nærmere rede for når dispensasjon kan gis.

Kommunen må i denne sammenhengen også legge formålet med.motorferdselloven.til grunn for sin
behandling, d.v.s. at motorferdselen i utmark, ut fra ((et samfunnsmessig helhetsSym), skal reguleres
((med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselem).

i den grad kommunen finner at grunnlaget for å vurdere dispensasjon er til stede vii det, ut fra dette, være
vesentlig at arrangementet ev. avgrenses av hensyn ti å ((remme trivselem) i nærmiljøet. Dette vil i
praksis innebære at det ev. bør settes vilkår som avgrenser arrangementet til dagtid. Det kan i tifelle også
vurderes om det bør settes grense for antall skutere som kan kjøre samtidig opp bakken.

Med hilsen
'DØ\ tV . t ";( 8'\. 5

~~O~ -l:ii-:a~\
Svei Einar Stuen.

seniorrådgiver

miljøvernavdelinga

Fylkesmannen i Nordland
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