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SØKNAD OM DISP FRA LOV OM MOTORISERT FERDSEL I UTMARK

Vedlegg: - Søknad med karutsnitt fra Helge Moland, Fauske datert 30.08.12
- Uttalelse fra Reindriftsforvaltningen i Nordland datert 19.09.2012

Sammendrag:
Fauske kommune har mottatt søknad fra Helge Moland, Fauske, om bruk av minigraver til
tomtearbeid i forbindelse med bygging av nyt naust vlKjelvatnet.

Saksopplysninger:
Dispensasjonssøknaden må behandles av Planutvalget. I bestemmelser om arealbrukssoner i
kommunedelplan med tema motorferdsel i utmark og vassdrag heter det bL.a.:
(( barmarksesongen er det normalt ikke adgang til motorisert ferdsel i utmark og vassdrag i
noen del av kommunen. Transport av elgslakt, nødvendig transport av ved og nødvendig
transport i forbindelse medfiskekultiveringstiltak i offentlig regi er likevel tilatt etter vilkår gitt
av kommunens planutvalg.
Ved behov for ferdsel på barmark ut over foranstående må det søkes om dispensasjon.))

Det er pr dd ikke søkt byggetilatelse til naustet.

Nausttomta ligger i bukta ved Rundvatnet, ca 150 m fra båtutsettet i Naustbuka. Moland ønsker
å kjøre gravemaskinen langs fjæra til tomta. Han fikk avslag fra Statskog om å benyte tuftene
fra et naust som er revet. Statskog ønsker at det nye naustet blir plassert inntil nætreste
tilstøtende naust. På tomta er det en forhøyning som gjør at den må planeres ut, slik at naustet
ikke blir liggende for høyt i terrenget eller at det blir vanskelig å få en båt inn og ut av naustet.

Kjelvatnet var i august nedtappet slik at det var mulig å kjøre maskinen ((Under vannstandem).
Om dette er mulig nå avhenger av hvor stort tisiget til vatnet har vært.

Saken er sendt på høring til Fylkesmannen i Nordland, til Reindriftsforvaltninga og til Balvatn
Reinbeitedistrikt. Reindriftsforvaltningen har ingen merknader til saken, de øvrige har ikke
kommet med uttalelse.

Saksbehandlers vurdering:

Fauske kommune har vært meget restriktiv når det gjelder motorisert ferdsel på barmark og har
vært meget tilbakeholden med å innvilge dispensasjoner som vil kune skape presedens for
liknende saker. Spesielt saker om dispensasjon i et såpass stort hyteområde. Planutvalget
innvilget imidlertid dispensasjon for bru av minigraver for utgraving aven hytetomt i Daja i
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møte den 13. juni i år. Denne hytetomta ligger like ved veien hvor all inn-/utfarstrafikk fra
hyteområdet, Daja Camping og Sulitjelma Fjellandsby går og hvor det allerede er stor
belastning bl a når det gjelder støy. Avstanden til hyta er liten og det er en allerede etablert sti
dit.

Hvorvidt kommunen skal innvilge øvrige søknader om bruk at mini graver til opparbeiding av
tomter i hyteområdet i Sulitjelmafjellet, må vuderes nøye. Bl a vil dette skape presedens for
liknende saker og terrengskader, støy og andre ulemper for naturmiljø og mennesker i området
vil kunne bli konsekvensen.

Den saken som behandles nå har noen likhetstrekk med ovennevnte sak, men kan ikke sies å
være helt lik. Det har aldri tidligere vært innvilget dispensasjon for å benyte maskin for å grave
nausttomter vlKjelvatnet.

Rådmannen legger saken fram med følgende innstiling:

INNSTILLING:

Med hjemmel i kommunedelplan med tema motorferdsel avslås søknaden fra Helge
Moland, Fauske, OlD dispensasjon til å benytte gravemaskin til opparbeiding av
nausttomt.

Ferdsel på barark er ihht kommunedelplanen forbudt.

Fauske, 27. september 2012

Even Ediassen
Rådman
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Fra: Helge Moland

Sendt: 30.08.2012

Til: Postmottak
Kopi:
Emné: Søknad om disp fra lo" om motorisert ferdsel i utmark

Til Fauske kommune

Søker om å få kjøre gravemaskin fra båtutsett i "naustbukta" Kjelvann, langs fjæra til min nausttomt i
bukta mot Rundvannet.
Dette fOJ utgraving av tomt. Ved rask saksbehandling er det mulig og kjøre under normal vannstand.
NB! Maskinen skal kjøres tilbake og.
Ber om rask og positiv behandling av søknaden.

Hilsen
Helge Moland
Solvollveien SA
8206 FAUSKE
48214204
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Søknad om dispensasjon fra lov om motorisert ferdsel i utmark - Helge Moland.

Vi ser til brev av 03.09.12 hvor Fauske konunune ber om Reindri ftsforvaltningens
uttalelse til dispensasjonssøknaden.

Reindriftsforvaltningen har ingen særskilte merknader til saken.

Med hilsen

Ing-Lill Pavall
Reindriftsagronom ~~K~h~~~t~

Hådgiver
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