
~ FAUSKE KOMMUNE
PlanlUtvikling

NOTAT TIL PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALGET -16.04.2013

Fauske kommune har mottatt søknad om dispensasjon tilløypekjøring fra Nordland Skikrets.
Løypekjøringen skal finne sted i nærheten av LomilHanen/Tverrfjell. Det er en samling for
juniorløpere i langrenn og skal kjøres samen med Team Nord-Norge. TN er et samarbeid
mellom Norges Skiforbund og skikrets ene i Nordland, Troms og Finnark.

Løypekjøringen skal finne sted i uka før samlingen starer. Samlingen varer fra 11. til 16. juni
2013. Lengde på løypa er 6 - 7kr.

Det er forventet ca 25 deltakere på samlingen.

""

Løypekjøringen skal foregå med løypemaskin, ikke snøskuter. Løypemaskinen bringes inn i
området via veien med lastebiL.

Fauske kommune utpeker seg for denne samlingen med sin sentrale plassering i fylket og sin
arangementerfarng fra NM del 2, heter det bl a i søknaden.

I vilkår for motorferdsel i utmark og vassdrag i Fauske kommune heter det i punt 1.2
Vintersesong - Motorkjøretøy kan på vinterføre nyttes til:

((e) opparbeiding og preparering av skiløyper og skibakker for allmennheten ogfor
konkurranser, når det foretas av kommuner, hjelpekorps, idrettslag, turlag eller
turistbedrifer. ìì

Utfordringen i denne saken er at sesong for motorisert ferdsel i utmark avsluttes 2. søndag i
mai, samt at store deler av dette området ligger i A-sone (forbudsssone).

Saken må sendes Reindriftsforvaltningen, Nordland Fylkeskommune og Fylkesmanen i
Nordland på høring, før den behandles i PLUT i mai-møtet.

Fauske, 15.04.2013

Lise Gunn Hansen
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Lise Gunn Hansen

Emne:

Nilsen, Jens Erik -:JensErik.Nilsen(§skiforbundet.no~
15. april 2013 12:54
Lise Gunn Hansen
kristian (§faunakf.no; bjorn.godal (§g ma i L.com; petter.g ronas(g po Iitiet.no;
Iknordland(§gmail. com (Iknordland(§gmail.com)
sv: Dispensasjon for løypekjøring med snøskuter i Sulitjelma

Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:

Hei,
Vedr. søknad om dispensasjon for løypekjøring i Sulitjelma.

Jeg har sjekket og Team NN kommer 11/6 og blir til 16/6. Løypene bør kjøres opp minst dagen før slik at løypene får
((satt¡) seg.

Området NySulitjelma/ Lomi ansees som mest snøsikkert i juni.
Vi har vært i kontakt med Fauna vedr. lokalisering aven slik samling og området Lomi/Hanken/Tverrfjell er aktuelt.
Kristian Amundsen (90829822) kan kontaktes for nærmere avtale om område.
Aktuellløypelengde er 6-7 km.

Med vennlig hilsen

Jens Erik Nilsen
Administrasjonssjef

Mob: +479502 85 47
nordland(áskiforbundet.no

Nordland Skikrets
ww.skiforbundet.no ¡kretser ¡nordland
følg oss på facebook
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Fra: Nilsen, Jens Erik

Sendt: 09.04.2013

Til: Postmottak
Kopi:
Emne: Søknad om dispensasjon

Nordland Skikrets skal arrangere en treningssamling for juniorer på snø i juni.

Samlingen gjelder langrenn og skal kjøres sammen med Team Nord-Norge. TNN er ((verdens beste
regionlag i langrenm) og er et samarbeid mellom Norges Skiforbund og skikretsene i Nordland, Troms og
Finnmark.

Planen er å avvikle denne samlingen i Sulitjelma. NySulitjelma utpeker seg som et meget aktuelt sted. Vi
er imidlertid avhengig av å få dispensasjon for å kjøre løyper i uka før og i den aktuelle helgen.

Fauske kommune utpeker seg med sin sentrale plassering i fylket og sin arrangementserfaring fra NM del
2.

Søknaden går derfor på en slik dispensasjon. Vi ønsker en rask tilbakemelding slik at vi ev. kan kontakte
andre kommuner.

Med vennlig hilsen

Jens Erik Nilsen

Administrasjonssjef

Mob: +47 95 02 8547

nordland~skiforbundet. no



Nordland Skikrets

ww.skiforbundet.no/kretser/nordland

følg oss på face book

nsCkretslogo_O 1_nordland

This message (including any attachments) is intended only for the use of the individual or entity to which it
is addressed and may contain information that is non-public, proprietary, privileged, confidential, and
exempt from disclosure under applicable law or may constitute as attorney work product. If you are not the
intended recipient, you are hereby notified that any use, dissemination, distribution, or copying of this
communication is strictly prohibited. If you have received this communication in error, notify us
immediately by telephone and (i) destroy this message if a facsimile or (ii) delete this message
immediately if this is an electronic communication.


