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Sammendrag:
Fauske kommune har mottatt søknad fra Finneid Idrettslag, Skigruppa, om dispensasjon for å
benyte snøskuter til transport av materialer og rekvisita til vedlikehold av gapahuk ved Finneid-
varden, til sammen 3 tuer. Søknad om dispensasjon behandles etter plan og bygningslovens §
19.
Samtidig søkes det om å få kjøre opp skiløype fra Finneid og til Finneidvarden etter behov.

SaksOPPIYSÎling~r:
Det er ikke hjemmel i kommunedtlplan med terna motorferdsel å transportere materialer o.L. i
forbindelse mtd vedlikeholdsarbeid på for eksempel gapahuker som er plasstrt rudt og krng i

utmarka. Gapahuken på Finneid-'varden trenger vedlikehold og dtried behov for transport av
materialer/utstyr med snøskuter.
Søknaden er sendt på høring til særlovsmyndighetene.. Reindriftsforvaltningen har kommet med
uttalelse hvor det bl a sies at de ikke har noen særskilte merknader til at Finneid Idrettslag gis
dispensasjon til 3 turer i forbindelse med vedlikeholdsarbeid på gapahuken. De er imidlertid
sttrkt kritisk til at det skal det gis dispensasjon til etablering av permanent vintertrase mellom
Finneid og Finneidvarden uten at konsekvenser for reindrifen er nærmere utredet.

Det er ikke meningen at det skal opprettes nye permanente vintertraseer mellom Finneid og
Finneidvarden.

I vilkår for motorferdsel, vedtatt av Fauske kommunestyre den 31.10.02 heter det i pkt 1.2:

.. ((Motorkjøre!!)' karipå'!!1'ferføre nytl~liL~opJ!t!!!Jt!jding C!gp~el!Clre!in~ay skiløyp.e.r()g.

skibakker for allmennheten og for konkurranse, når det foretas av kommuner, hjelpekorps,
idrettslag, turlag eller turistbedrifer. ))

Fauske kommune kjører i dag opp skiløyper fra Hauan til Finneidvarden.

Saksbehandlers vurdering:



Gapahuken ved Finneidvarden trenger vedlikehold. Finneid Idrettslag er villg til å kjøre opp
material/utstyr som skal benytes til dette. Arbeidet skal foregå på dugnad. Når det gjelder
oppkjøring av løyper til Finneid-varden, så bør dette gjøres i samarbeid mellom reindrifta,
Fauske kommune og Finneid Idrettslag.

INNSTILLING:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-3 innvilges dispensasjon fra
kommunedelplan med tema motorferdsel slik:

Finneid Idrettslag, Skigruppa, innvilges dispensasjon for inntil 3 turer med snøskuter for
transport av materialer/utstyr i forbindelse med vedlikehold av gapahuken på
Finneidvarden. Trase ihht vedlagte karutsnitt. Det settes følgende vilkår:

1) Transporten skal foregå mellom kl 07.00 og kl 22.00 på hverdager.
2) Transporten må være gjennomført innen utgangen av sesongen 2012/13

3) Søker må innente grunneiers tilatelse.
4) Det skal føres kjørebok som skal retureres til Fauske kommune når transporten er
gi ennomført.

Når det gjelder oppkjøring av skiløype til Finneidvarden, skal dette eventuelt foregå i et
samarbeid mellom reindrifta, Fauske kommune og Finneid Idrettslag.

Fauske, 1. november 2012

Even Ediassen
Rådman
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Finneid 28/5-2012.

Finneid Idrettslag søker om å kunne benytte snøcooter til transport av materialer og rekvisita til
Vedlikehold av Gapahuk ved Finneid-varden. (Det ønskes om 3 turer pr. vinter.)

Vi har også mottatt henvendelse fra lokale brukere/trimere med spørsmål om vi har noen
mulighet for å tilrettelegge trase vinterstid, dette gjelder trase fra Finneid Nærmiljøsenter og
opp til Finneid-varden. (Utføres ved behov.)

Håper Fauske kommune kan imøtekomme ønskene, slik at tilbudene for fysisk aktivitet blir
best mulig tilrettelagt og innbydende for den enkelte innbygger.

Mvh
Finneid Iddretslag
Skigruppa v/Bård Lyng Olsen.

Tlf: 95249179

Mail: baard. l. olsen(lmail. com

Samarbeidspartner:

SpBa 1 No~rg ß~ß YINTRSPi~~~
Finneid IL, Postboks 2, 8202 Fauske
Organisasjonsnummer: 984 836 317

Bankkonto: 4555.20.19850
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Søknad om transport ti Finneidvarden med snøskuter.

Viser til brev av 26.09. 12 hvor Reindriftsforval tningen bes komme med uttalelse
til søknad fra Finneid Idrettslag om dispensasjon til transport i forbindelse
med vedlikehold av gapahuk ved Finneidvarden . Til dette formål søkes om tre
turer.

Det søkes videre om å få anlegge vinterpreparert løypetrase fra Finneid
Nærmiljøsenter og opp til Finneidvarden. Til dette formålomsøkes et ukjent
antall turer etter behov.

Området mellom Finneid' og Finneidvarden inngår i Duokta reinbeitedistrikt og
brukes av distriktet til høst- og vinterbeite for rein.
I reinbeiteområder som ligger i tilknytning til byer og tettsteder vil det ofte
kunne oppstå konflikt mellom rein på beite og ferdsel/forstyrrelser.
Kommunen som arealforval ter, forval ter av motorferdselloven og forval ter av
virkemiddelordninger innenfor kultur, idrett og friluftsliv vil være ansvarlig
for å balansere disse interessene på best mulig måte.
Det blir vesentlig å kanalisere ferdsel slik at den i minst mulig grad er til
skade for reindriften i kommunen.

Når det gj elder Finneidfj ellet er dette området mye brukt som turområde av
Fauskes befolkning. Området er tilrettelagt med stier, gapahuker , trimkasser mv.
Så langt har sameksistens med reindriften fungert relativ godt, da hovedtrykket
fra ferdsel og friluftsliv er i barmarksesongen da reinen enten ikke er i
området og/eller ikke er svært sårbar for forstyrrelse.

Reindriftsforval tningen har ingen særskil te merknader til at Finneid Idrettslag
gis dispensasj on til 3 turer i forbindelse med vedlikeholdsarbeid på gapahuken .
Vi er imidlertid sterkt kritisk til at det gis dispensasjon til etablering av
permanent vintertrase mellom Finneid og Finneidvarden uten at konsekvenser for
reindriften er nærmere utredet.

Reindriftsforvaltningen mener at denne typen tilrettelegging og kanalisering av
større mengder ferdsel ikke kan behandles som dispensasj onssak. Vedtak om faste
løypetraseer må inngå i overordnet kommunal planlegging, f. eks. sti og

Ádreassa - A dresse

Sjøgt. 78
8200 Fauske

Telefovdna - Telefon

75600260
www.reindrift.no

Telefáksa - Telefaks

75600261



2

løypeplaner, slik at andre interesser, herunder reindrift, gjennom
planprosessene gis mulighet til å høres jf. Forval tningslovens bestemmelser.

Med hilsen

~jJ~
Anders Johansen Bals
Set tereindri ftsagronom (l )¡/Jn r;fnr7 37CVJd3Wfl

;;\l;; ~Ka tr in Brandsæther
Rådgiver

Kopi til:
Duokta rbd v/Mats Pavall Holtan 8219 FAUSKE


