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Sammendrag:
Fauske kommune har mottatt søknad fra Bjørn Tore Rønning, Fauske, om dispensasjon til å
kjøre atv til hyte ved Kjelvatn.
log med at kjøring på barmark ikke er tilatt, skal alle sltke dispensasjonssøknader behandles av
Planutvalget.

Saksopplysninger:
Bjørn Tore Rønnng søker om dispensasjon fra komiunedelplan med tema motorferdsel for å
kjøre atv med henger fra p~plass ved Balvatnsveien og ti hyte beliggende ved KJelvatnet

Formålet med kjøringen er å transportere byggematerialer til aneks, div innbo til hyte og div
materialer til bygging av altan og plattinger. Det søkes om å kjøre med atv med henger 1 dag,
ikke et bestemt antall tuer.

I komiunedelplan med tema motorferdsel er det ikke adgang til motorisert ferdsel på barark i
utmark og vassdrag i noen del av kommunen.

Saken er sendt særlovsmyndighetene til uttalelse. Fylkesmanen i Nordland fraråder at det
innvilges dispensasjon som omsøkt.

Saksbehandlers vurdering:

Ferdsel på barark er ikke tilatt i noen del av kommune, iflg. kommunedelplan med tema
motorferdseL. Fauske kommune er meget restriktiv når det gjelder ferdsel på barark.

Det søkes her om transport som på snødekt mark kan utføres med snøskuter uten dispensasjon. I
tilegg ligger hytta i en c-sone og over 2,5 km fra nærmeste brøyta veg, og det kan dermed
transporteres ti hyta uten begrensing i antall turer.

Selv om det er skader på terrenget i området, kan en ikke legge avgjørende vekt på dette.
Ytterligere ferdsel her vil medføre at det tar lengre tid før terrengskadene er reparert.



Omsøkt ferdsel ikke vil ha annen fordel enn at transporten vil kunne skje på et tidligere
tidspunkt. Dette er ikke grunn god nok for å innvilge dispensasjon. Ulempene med kjøringen vil
etter ei samlet vudering være større enn fordelene, bl a vil en dispensasjon kunne skape
presedens for andre saker. Å tilate ferdsel med atv i et så stort hyteområde, vil utgjøre stor
miljøbelastning og terrengskader.

På bakgru av dette, innstiler Rådmanen på at søknaden avslås.

INNSTILLING:

Med hjemmel i kommunedelplan med tema motorferdsel avslås søknad fra Bjørn Tore
Rønning, Fauske, om transport av byggematerialer og utstyr med atv fra parkeringsplass
viBalvatnveien og til hyta v/Kjelvatnet.

Ferdsel på barmark er ikke tilatt i noen del av kommunen.

Fauske, 4. septeniber 2012

Even Ediassen
Rådman
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Søknad om dispensasjon til å kjøre ATV til hyte ved Kjelvatnet

Søker herved om dispensasjon til å kjøre A TV med henger fra p-plass ved Balvatnveien til

hyte ved Kjelvatnet, Gnr. 119, Bnr. 1.

Viser til vedlagte kartutskrift med inntegnet kjøretrase.

Formålet med ATV kjøringen er å transportere følgende til hyten min:

1. Byggesett anneks med isolasjon og tak

2. Diverse innbo til hyte og anneks: møbler, madrasser, dusjkabinett, varmtvannstank,

toalett med mer.

3. Diverse materialer til bygging av altan og plattinger

Søker om dispensasjon til å kjøre ATV med henger 1 dag.

Til info så har nettopp Fauske lysverk benytet minigraver og kabelkjøretøy for å grave ned

strømkabel til en hytenabo av meg. Jeg kommer til å bruke samme trase som dem, og vil
således ikke påføre naturen flere skader enn den allerede har.

Viser til vedlagte bilder tatt rett nedenfor hyten min

Fauske, 09.08.12

Med vennlig hilsen

'1 ;0lV ~) (L
Bjø~n Tore Rønning, Krepsvei
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Høringsuttalelse - Søknad om dispensasjon - Bruk av motorkjøretøy -
Kjelvatnet - Fauske kommune

Vi viser til kommunens oversendelse av 14. august 2012.

Søknaden gjelder kjøring med ATV i forbindelse med frakt av material og lignende til hytte
ved Kjelvatnet.

I barmarksesongen er det i henhold til kommunens motorferdselsplan normalt ikke adgang
til motorisert ferdsel i utmark og vassdrag i noen del av kommunen.

Området hvor det ønskes dispensasjon ligger i sone C, noe som innebærer at det i
vintersesongen vil være mulig å få fraktet materialer og utstyr til bygging i samsvar med
byggetilatelse uten at det kreves dispensasjon fra motorferdselsplanen.

En dispensasjon som omsøkt vil ikke ha annen fordel enn at transporten vil kunne skje på et
tidligere tidspunkt. Fylkesmannen kan ut fra dette ikke se at fordelene ved en dispensasjon
vil være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering, og fraråder derfor at
dispensasjon gis. Vi registrerer at terrenget i området allerede er skadet, men finner ikke
grunn til å legge avgjørende vekt på dette. Den omsøkte kjøring vil medføre at det tar
lengre tid før sårene i terrenget er reparert.

Det ligger i det aktuelle området et betydelig antall hytter, og kommunen må ved
vurderingen av den her aktuelle dispensasjonssaken også vurdere faren for presedens. Ett
enkelt motorisert fremkomstmiddel behøver isolert sett ikke medføre noen skade eller
ulempe, men summen av mange vil utgjøre en stor miljøbelastning.

Vi ber om å bli orientert om kommunens vedtak i saken.

Med hilsen

Tore Vatne (e.f.)
seksj onsleder Hanne M. K. Hanssen

seniorrådgiver

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrif.
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