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FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

I JouralpostID:
1217570 I

Arkiv saklD.: 12/330 I Saksbehandler: Lise Gunn Hansen
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Klagenemnda

Sak nr.: 091/12 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I Dato: 18.09.2012

KLAGE - SØKNAD OM TILLATELSE TIL MOTORISERT FERDSEL GJENNOM
OMRÅDE A - HANKENLIA

Vedlegg: Sak il 59/12 mlvedlegg
Klage fra Balvatn reinbeitedistrik datert 23.04.2012

Sammendrag:

Fauske koinune har mottatt klage fra Per-'Û. Blind, Balvatnreìnbeìtedìstríkt, på vedtak fattet
av Plan- og utvìklingsutvalget ì sak 59/12.

Saksopplysninger:

I hbt Plan- og bygnìrigslovens § 1.9 tredje ledd, har Balvatn reìnbeìtedìsttìkt klagerett ì

dìspensasjonssaker.
Reìndrìftsforvaltnìnga har ì epost aV 20. februar dl Fauske kommune opplyst at Balvatn
Reìnbeìtedìsttìkt ìkke ønsker at det ìnnvilges dìspensasjoner fra kÌrka, vìa Hanenlìa og tìl
Lomì, da dette et et område med lite ferdsel og at reìnen får beìtero.

Dette ble bl a lagt tn gru da saken ble saksbehandlet sìst og det ble derfor ìnnstil på avslag.

Saksbehandlers vurdering:

Det er ìkke kommet nye opplysnìnger ì saken, reìnbeìtedìstrìktet sìer ì sìn klage det same
som Reìndrìftsforvaltnìnga tìdHgere har ìnformert om.
ReìndrìftsforvaltnìngaJreìnbeìtedìstrìktet er s~rlovsmyndìghet og rådmanens ìnnstilìng tn
vedtak er ì tråd med de rådene vì får fra s~rlovsmyndìghetene.

Vedtaket som er gjort ì sak 59/12 kan skape presedens for øvrìge søkrader av same ar.

Rådmanen ìnnstiler på at klagen tas tn følge.

INNSTILLING:
Klagen tas ti følge. Med hjemmel ì kommunedelplan med tema motorferdsel avslås
søkraden fra Age Jørgensen, Fauske, om ferdsel fra kìrka, gjennom Hankenlìa og tìl
hyta ved Lomì. Deler av traseen Hgger ì a-sone hvor motorìsert ferdsel normalt ìkke
er tilatt.
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PLUT -073/12 VEDTAK- 22.05.2012

Jens Erik Kosmo (AP) foreslo:
Klagen tas ìkke tìl følge.

Kjetil Sørbotten (FL) foreslo:
Klagen tas ti følge, men blir tatt med ì rullerìng av motorferdselsplan.

AP's forslag ble truet.

FL' s forslag ble enstemmìg vedtatt.

VEDTAK:
Klagen tas ti følge, men blir tatt med ì rullerìng av motorferdselsplan.

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN
Age Jørgensen har påklaget PLUT sìtt vedtak ì sak 73/12.
Det er egentlig ìkke frarkotnet riye opplysnìriger ì saken. Jørgensen har beskrevet hvordan

ferdsel gjennom Hanenlia skjer og hvordan han opplever at ferdsel tn fots og med snøskuter
vìrker ìnn på reìnens adferd.

Jørgensen har hyte ved Lomìvatnet og all ferdsel tn hyta hans skalslqe vìa turìstløypa fra
Daja tn svenskegrensen. Turìstløypa åpner ikke før tìdligst 1. januar, og det er ì det
tìdsrommet når løypa er sterigt at det søkes om dìspetlSasjon mu ferdsel vìa Hanenlia.

Det er vanskelìg å sì hva vedtaket ì sak 73/12 ìnneb~rer når det vedtas at det skal tas med ì
rul1erìngen av motorferdselsplanen. Dette arbeìdet er så vìdt påbegynt og vn tìdligst v~re

sluttført ìnnenL halvår 2013.

Rådinannen legger på bakgru av dette fram følgende innstiling:

NY INNSTILLING:

Klagen fra Age Jørgensen, Fauske, tas ikke tìl følge. Deler av oinsøkt trase ligger ì a-
sone hvor motorìsert ferdsel normalt ìkke er tilatt.

Fauske, 27.08.2012

Even Edìassen

Rådmann

Utskrift sendes:
Enhetsleder planutvikling til
videre forføyning



Åge Jørgensen

Terveien 35
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Dees refera: 12l4967/LGH

Anke pi vedta PLVT ..73/ii

Jeg ønsker med dete å framsee klage på vedta PLUT ..73/1Z VE AK- 22.05.201Z.

Jeg ser at bak for kommuiien vedak et innsigelse fra reindrftsnæringen og at. det i
denne argumenteres med at Hanenlia må være stengt for motorisert ferdsel th veien ike
lengre er åpen for alminelig ferdsel på høsten/viteren Dete for at reien som måe befinne
seg i omrdet skal fl mest mulig ro.

TU det er å opplyse at jeg utover høsten og vieren 2011 kunn kjør bil til Loinvanet,
seiie til midt i Raes til slutten av noember. Veien va fot øvg kjørar til midt i
Haenlia ut desmbe 2011. De var som kjen svært lite snø i omret fask helt frm til

februar må 2012. i den peoden kjøreje& og ineanre ryejegere, følgelig
gjennom A-omret i Hårenlia, men da met biL. L dene peod so i alle åt, er det fra tid
til anen rein ì området fra tv-senderen pi toppe av Hankenlia og innoveint hyta ved
Loinvanet. Jeg ha pasrt ren pi kort avsd, ned til 15-20 meter, med både bil og

snøscter uten at de reaerer på det. Treffer jeg rein til fots trekker den vekk ved paring
ca. 50 til L 00 meter. Disse fohold varerer noe, kankje på grn av værforhold eller
tilstedeværelse av rovdyr, jerv, i omrdet. Jeg vil for øvg nevne at det steífer rein langs
nordsiden av Lomi og Mour hele året, også om høsten nå ryak pågår, Jeg ha opp
gjennom årene ved flere anlednger sk ry med rei i nærheten, 100 - 200 unn uten

at det se ut til å påvirke dens adferd. . ;
Gjenom hele peroden i vinter, mens scterløa fra Daja til risgrnsen var åpe var det

rein i og i kort avst fr løytraen. Jeg og mage med meg har me snøscr pa
rein i trac gjentae gager uten at den se ut ti å la se påvie av støy eller .SDscterns
nærvær. Hvis man dermot stan og gå av snøscooeren treker den vekk.
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Bodø Energi Montasje AS ha gjénnom de siste 2 årene gjennomf linjebyggg for SKS fr

Fagerlibukt i Lomi til Ny-Sulitjelma. En akvitet som ha medført bruk av store

gravemaskiner, at-er og snøscotere. Heller ike dete ser ut til å ha påvirket reinen i
nevneverdig grad.

I skrivende stund pågår det krafbyggng i regi av SKS ved Lomivannet. De påår kjøring
med diverse anleggsmaskier. borig og fjellsprengin. De akviteten vil Slsynligvis

medføre at veien gjennom Haenla vil være brøytet og åpen for alminnelig ferdsel de to
kommende vintrene. Med denne bakgrnn stiler jeg meg undrende til at en snøscter, to til
tre helger i månedsskiftet oktobr-november, skal være til fare for reindriftsnærigens
eksistens. k

Jeg ber dedor om at min klage ta til følge og at klage fr reindriftsnæringen ikke ta til følge.
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