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SØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK

Vedlegg: - Søknad fra Sulitjelma og Omegn Turistforening, datert 10.09.12 _
- Karttsnitt

Sammendrag:
Fauske kommune har mottatt søknad fra Sulitjelma og Omegn Turistforening (SOT) om
dispensasj on for bru av ATV for frakting av gapahuk fra Øvre Hauan til øverste punt i
lysløypa/trimkassen.

Saksopplysninger:
SOT søker om tìlatelse til transport av lemmer, prekutltrelast og takpapp til gapahuk fra øverst i
Hauan og til høyeste pun på lysløypa som går fra skolen i Hauan, jfr vedlagte karsutsnitt.
Det er anslått 2 turer med ATV. Gapahuken veier max 1.000 kg.

Gruarbeìdet og oppsettingen av gapahuken skal utføres på dugnad.
Det er innvilget tilskudd fra Fauske kommune på kr 30000,- til dette prosjektet, og er et ledd i
kommunens satsing på folkehelse.

Saken er sendt Reindriftsdistriktet, Reindrftsforvaltningen og Fylkesmanen til uttalelse.
Det er ikke mottatt noen tilbakemeldinger.

Det er inngått avtale med grunneier om ((Tom!)) til gapahuken.

Saksbehandlers vurdering:
SaTs oppføring av gapahuk v/lysløypa i Hauan er helt i tråd med Kommunestyrets vedtak i sak
52/11, hvor det ble gjort følgende vedtak:
Fauske kommunestyre ber rådmannen om å inngå et samarbeid med lokale turistforeninger om å
nyttiggjøre seg og videreutvikle dagensfriluftstilbud til gode og bærekraftige folkehelsetiltak.

Fauske kommune er meget restriktiv når det gjelder ferdsel på barark. Slik transport henvises
normalt til snøskuter på vinterføre.

Området det søkes transport i er et meget populært turområde hvor folkferdes både sommer- og
vinterstid. Der hvor gapahuken er tenkt plassert, ståfdetÎdag beIier og det er fin utsikt over--

Fauske. Plassering aven gapahuk her er meget positivt, for da kan turgåere raste i le for vind og
regn.



Det er fjell/steingrunn mesteparten av traseen det skal kjøres i, så fare for skader på terrenget
ansees som minimaL. Dette er et tiltak som kommer almenheten til gode og et positivt tiltak når
det gjelder folkehelse.

På bakgrunn av dette, legger Rådmannen fram saken med følgende innstiling:

INNSTILLING:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19.3 innvilges dispensasjon fra
kommunedelplan motorferdsel for transport av materialer/lemmer o.L. til gapahuk fra
Øvre Hauan og til høyeste punkt på lysløypa/trimkassen. Trase i hht vedlagte kartutsnitt.

Det settes følgende betingelser:
l) Dispensasjonen gjelder for inntil 3 turer.
2) Transporten må foregå på hverdager mellom kl 07.00 og kl.20.00 og være utført

innen L. desember 2012.
3) Det skal føres kjørebok.

4) Eventuelle terreng skader skal utbedres av søker.
5) Tilatelse fra grunneiere må innentes av søker.

Fauske, L L. oktober 2012
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Even Ediassen
Rådmann
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Postmottak

Fra: Rolf Eriksen rmailto:rolf.eriksen(§sbnett.nol

Sendt: 10. september 2012 12:24

Til: Postmottak
Kopi: Sissel Ellia; Svein Sigvang
Emne: Søknad om motorfersel i utmark

Sulijelma og Omegn Turistforening søker om tillatelse til transport av gapahuk fra Øvre Hauan
langs turvei til øverste punt av Iysløypaltrimkasse. Fauske Lysverk med ATV m/belter m/henger vil
stå for transporten, antakelig 2 turer, ikke avklart. Nærmere tidspunt for transporten er ikke
bestemt, tidligst om en uke, før snøen. Vekt gapahukt inntil 1.000 kg, bestående av lemmer,
prekutltrelast og takpapp

Det er gitt tilskudd fra Fauske kommune til kjøp av gapahuken, grunnarbeid og oppføring gjøres
på dugnad, og tiltaket er et ledd i kommunens satsing på folkehelse

Med vennlig hilsen
For Sulitjelma og Omegn Turitforening
Rolf Eriksen
Sjåheiv 16

8200 Fauske
Tlf 75645776
Mobil 481 24 660
E-post: rolf.eriksent.sbnett.no
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Saksbehandler: Lise Gunn Hansen - Telefon: 75604060 - Telefaks: 756040 OL

Deres ref.: Vår ref.: L 2/7963/LGH Dato: 17.09.2012

SØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK

Vedlagt oversendes søknad om dispensasjon for transport av gapahuk fra øvre Hauan langs
turvei til øverste punkt av lysløypa/trimkassen. Transporten skal foregå med atv m/belter og
henger - 2 turer. Distanse tur/retur er ca 3 km.

Saken må behandles av Planutvalget og vi ber om en uttalelse fra dere.
Frist er satt til 10. oktober 2012.

Med hilsen

Lise Gunn Hansen
Konsulent

Vedlegg

Postadresse: Postboks 93 8201 FAUSKE
Besøksadresse: Torggata 2 L
E-post: postmottak(åfauske.kommune.no

Telefon Faks
7560400075604001

Bankgiro: 45550700348/8951 0700415

Org. nr: 972 418 021
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AVTALE

Følgende avtale er inngått mellom

TerjeStendal, Jens Vidar Stendal, Eldar Magne Stendal, Aslaug Kari Valde Stendal og Johan
Markus Andresen, som eiere av eiendommen gnr L 02 bnr 1 i Fauske kommune

og

Sulitjelma og Omegn Turistforening (nedenfor benevnt SOT) som representant for bruerne

1. SOT gis fr brusrett på ovennevnte eiendom i forbindelse med oppsett av gapahuk ved

øverste punkt i lysløypa som inntegnet med X i situasjonsplan Vedlegg avtale Gapahuk
2.4.12 RE

2. Bruksretten er betinget av følgende forhold

a. Gapahuken plasseres best mulig i terrenget i forhold til fremherskende
vindretning med utsikt mot sørvest og fudamenteres og foranes tilstrekkelig i
forhold til aktuell beskaffenhet i gruen. Arbeidet planlegges gjennomført
sommeren 2012

b. I tiknyting til gapahuken er det anedning til å etablere et ildsted for kaffebål og
griling

c. SOT påtar seg ansvar for tilsyn og vedlikehold

3. SOT er ansvarlig for at arbeid og oppføring blir gjort faglig forsvarlig

4. Brusretten gjelder fra arbeidet påbegynnes sommer 2012 og fram til 2052, med mulighet
for forlengelse

5. Denne avtalen utstedes i 2 - to - eksemplarer, ett ti eier av aiendommen og ett til SOT

Fauske den 2012

Sulitjelma og Omegn TuristforeningGrunneiere
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Advarsel: For din egen skkethet frarãder vi deg pã det sterkeste fra ã bruke dette kartet til annet enn planleggiig av turen. Benyt ~
med korrekte mål og god oppløsniig nãr du skal gã etter kart i naturen!
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Arkiv sakID.: 11/1847 I Saksbehandler: Jakob Diupvik
Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestye

Sak nr.: 052/11 I KOMMUNESTYR I Dato: 08.09.2011

FRILUFTSLIV FOR FOLKEHELSA

Vedlegg: i. Friluftsliv for Folkehelsa! Resolusjon vedtatt på Den Norske Turistforenings landsmøte,

Geiranger, 04.06.11

Saksbehandlers vurdering:

len resolusjon (vedlegg) vedtatt på landsmøtet til Den Norske Turistforening (DNT) 4. juni 2011
sies det at friluftsliv er iiøkkelen til et godt og bærekraftig folkehelsearbeid. Og alle landets
kommuner og fylkeskommuner oppfordres til samarbeid med bNT sine lokale foreninger slik at
DNT kan værer med å bidra til et godt folkehelsearbeid i Norge.

For Fauske kommune er folkehelsearbeid et lagarbeid hvor offentlig, privat og frvilig sektor er
med og bidrar. Overordnet målsetting for folkehelsearbeidet i FaUske er god helse og gode
oppvekstvilkår gjennom alle livets faser. Oppfordringen fra Den Norske Turistforening
haronerer med folkehelsestrategien til Fauske kommune.

INNSTILLING:

Fauske kommunestyre ber rådmanen om å Inngået samarbeid med lokalê
turistforeninger om å nyttiggjøre seg og videreutvikle dagens friluftslivtilbud til gode og
bærekraftige folkehelsetilak.

KOM-052/11 VEDTAK- 08.09.2011

Irtstilingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Fauske kommunestyre ber rådmanen om å inngå et samarbeid med lokale
turstforeninger om å nyttiggjøre seg og videreutvikle dagens friluftslivtilbud til gode og
OæreKraftige -foIRenélsetila1 - . ------.-- .-- - --- --- ... -.. -
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